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INTRODUÇÃO 
 

1. As dimensões da ética e da política no Serviço Social da Costa Rica: 

abrindo o debate. 

 

Nesta dissertação de mestrado temos como objeto de estudo a temática 

da ética e da política nas quais a profissão está imersa, tomando como ponto 

de partida a realidade da Costa Rica. Buscamos destacar a conformação do 

Serviço Social e problematizar as condições que, produzidas através da 

história, estão afetando o desenvolvimento da profissão na atualidade. Nosso 

interesse é aborda-las, sem cair nas visões endogenistas nem reduzida ao 

estritamente profissional. Portanto, analisamos criticamente a profissão, 

enfocando como esta se encontra subsumida nos embates da relação 

capitalXtrabalho, além de percebermos as contradições e antagonismos desta 

relação. 

 

Esta preocupação nasceu da própria experiência vivida por nós nos 

anos noventa, durante a formação acadêmica no curso de Serviço Social na 

Universidade da Costa Rica, a qual forneceu elementos que objetiva e 

empiricamente propiciaram o questionamento das práticas profissionais dos 

assistentes sociais e das implicações ídeo-políticas e ético-morais derivadas 

delas. Esta formulação – implicações ético-morais e ídeo-políticas no exercício 

profissional – tem dado mostras de defasagem entre os profissionais inseridos 

nos espaços sócio-ocupacionais (públicos e privados) e na academia, face às 

mudanças estruturais do país. Isto, na medida em que os princípios éticos e 

ídeo-políticos, a normativa moral e as condições políticas que interagem com a 

profissão desde sua própria dinâmica constitutiva, ao nosso ver, não têm sido 

abordadas com a profundidade e a crítica necessárias para avançar no 

processo de sua explicitação e para promover uma outra perspectiva 

profissional, que vise uma proposta coletiva de renovação e que possa 

construir, no curto prazo, um projeto que articule e abarque a maioria da 

categoria. 
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Consideramos oportuno abranger nosso objeto de estudo desde uma 

perspectiva histórico-crítica. Isto é, busca-se a apropriação teórico-

metodológica do arsenal crítico-dialético da tradição marxista, incorporando as 

determinações que, sendo produzidas socialmente, atravessam o fazer 

profissional e transcendem sua dinâmica particular. Como sinaliza Guerra “A 

teoria marxiana consiste em (re) produzir, ao nível do pensamento, o 

movimento real do objeto, mas jamais a realidade, uma vez que esta é muito 

mais rica e plena de determinações (uma totalidade inacabada, um vir-a-ser) 

que as possibilidades da razão em apanhá-la” (Guerra,1995:29). 

 

Não partilhamos de uma visão futurista, mas sim de uma visão 

prospectiva que contribua com a problematização das dimensões da ética e da 

política, que permita a abertura para novos desafios à categoria dos 

Assistentes Sociais costarricenses. É de nosso interesse aprofundar esta 

questão com fundamento na ontologia do ser social. Neste sentido se faz 

necessário o retorno à fonte dos clássicos. Não como um renascimento do 

‘neo’marxismo, mas como a busca dos eixos categoriais que a caracterizam. 

Nas palavras de Netto “é a recuperação da obra de Marx tal como ela é: não 

como um sistema concluso, mas como o fundamento da ontologia do ser 

social, como uma teoria crítica da sociedade, passível de correções, 

ampliações e aprofundamento. Resgata-se de Marx a metodologia da 

investigação e a paixão crítica, depuradas do entulho que a escolástica lhe 

agregou ao longo de décadas” (Netto, 1981a:29). 

 

Determinada a intenção que nos orienta, baseados na perspectiva da 

totalidade e na análise histórico-crítica, sinalizamos os elementos que serão as 

pistas chaves para captar as mediações presentes no nosso objeto de estudo. 

Assim, de acordo com a análise de Iamamoto, se “requer a criteriosa pesquisa 

acerca das problemáticas sobre as quais incide o exercício profissional e dos 

processos que as produzem, como condição para se preencher aquele campo 

de mediações entre as matrizes teórico-metodológicas e a cotidianidade da 
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prática do assistente social” (Iamamoto, 2000:194). Isto porquanto, não 

entendemos a pesquisa teórica sem seu engajamento com os processos 

societários efetivos, neste caso, com especial atenção ao processo macro-

societário em que se insere o Serviço Social. 

 

 

2. Contornos das dimensões da ética e da política: a direção social da 

profissão. 

 

Tomando como referência esta argumentação, fizemos uma abordagem 

sobre a constituição das dimensões da ética e da política no Serviço Social 

costarricense, que a nosso entender é pertinente porque sua discussão implica, 

necessariamente, desvelar o seu caráter contraditório no bojo da sociedade de 

classes na Costa Rica, em vista do que, a nosso ver, é indispensável 

determinar: a trajetória histórica que ambas dimensões assumem na realidade 

nacional e como se engajam na categoria profissional, como fenômeno e 

essência que se expressam de múltiplas maneiras (objetivas e subjetivas), seja 

através do caráter normativo-formal do código de ética, da regulamentação 

jurídica, e também através da formação acadêmica e da capacitação 

continuada, que em seu conjunto se articula no exercício profissional como um 

todo, e se expressa nos diversos espaços sócio-ocupacionais onde se inserem 

os assistentes sociais no mercado de trabalho e nas demandas inerentes a sua 

natureza e significado social. Assim considerado, este processo caracteriza 

parte do complexo cultural da categoria que dá sentido às atividades 

organizativas e práticas interventivas dos assistentes sociais costarricenses. 

Daí que este estudo sobre as dimensões da ética e da política no Serviço 

Social da Costa Rica procurou delinear e captar as determinações postas pela 

realidade. Esta abordagem é uma reflexão que se constrói, no nosso caso,a 

partir dos seguintes eixos temáticos que permeiam a natureza e a gênese da 

profissão: 
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1- A explicitação dos fundamentos éticos e ídeo-políticos do referencial 

que sustenta a ética profissional vigente no Serviço Social na história 

da Costa Rica. 

2- A concepção tradicional da ética profissional, entendida como moral 

social do dever em face do exercício profissional do Serviço Social. 

3- A determinação da natureza da direção social e suas implicações no 

horizonte do exercício profissional. 

 

Esta discussão permite enfocar as dimensões da ética e da política, 

ambas consideradas no plano objetivo, dando ênfase às mediações presentes 

na vinculação dos eixos temáticos levantados, sem perder de vista a 

perspectiva da totalidade e da universalidade do gênero humano. Desta forma, 

nosso interesse está em delimitar e explicitar a base ética e ídeo-política e as 

repercussões efetivas que assume sobre uma determinada direção social no 

exercício profissional. No entanto, para efeito metodológico, temos que 

destacar alguns elementos no que diz respeito à dimensão da ética e da 

política. 

 

Neste sentido, é importante estabelecer o significado que atribuímos à 

ética e à moral como uma unidade dialética. A ética está presente na totalidade 

social como dimensão universal do gênero humano, seu objeto é a moral. 

Constitui-se como a análise dos fundamentos e sistematização das 

objetivações da moral, o que necessariamente remete à uma reflexão de 

caráter filosófico-ontológico. No entanto, seu uso cotidiano, no mais das vezes, 

desvincula esta condição e coloca a ética como uma dimensão que se equipara 

à própria moral, quer dizer o significado de ambas é visto como sinônimo e 

entendido no sentido de princípios de dever e obrigação moral, como sistema 

de costumes e regras ou normas historicamente construídas (portanto tomadas 

como normativas passiveis de mudanças ou não1) que se constituem como 

                                                   
 
1 Com relação a normatividade da ética, é mister ter clareza que se tem uma polemica, pouco 
explorada, entre aqueles que pensam na conformação dos códigos onde se expressem 
positivamente enunciados e princípios que regem e fundamentam o “ser e o vir a ser (devir)” 
dos indivíduos e coletivos humanos, mas também, outros analistas da ética destacam que não 
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imperativas e necessárias para o desenvolvimento das relações sociais. Neste 

sentido estrito, a ética e a moral aparecem como “idênticas”. 

 

Não obstante, em termos filosófico-ontológicos, é preciso ter claro a 

diferença conceptual entre ambas e a forma pela qual se refletem na realidade 

social. Visto que a ética é uma dimensão que se movimenta no plano da 

generalidade, da universalidade, sua mediação, no plano concreto, conflui 

através da moral que se expressa mediante normas abstratas e concretas, o 

qual é o momento da práxis histórica: dos costumes e imperativos (normas e 

regras) “que propiciam a vinculação de cada indivíduo, tomado na sua 

singularidade, com a essência humana historicamente constituída, com o ser 

social tomado na sua universalidade” (Netto, in: Bonetti et alii,1996:23). Desta 

forma, a ética e a moral constituem uma unidade dialética, dado que o ser 

social é capaz de refletir conscientemente sobre suas exigências humano-

genéricas e posições teleológicas. A este respeito Barroco sinaliza que, 

 

“As atividades propiciadoras da conexão dos indivíduos com o gênero 
humano explicitam capacidades como: criatividade, escolha consciente, 
deliberação em face de conflitos entre motivações singulares e humano-
genéricas, vinculação consciente com projetos que remetem ao humano-
genérico, superação de preconceitos, participação cívica e política. 
Todas elas estão vinculadas com valores; a maior parte exemplifica a 
capacidade ética do ser social” (Barroco, 2001:42). 

 

Aqui radica seu momento de passar do cotidiano, repetitivo e utilitário 

para o momento da liberdade, é o salto da “necessidade à liberdade”, o que se 

expressa na práxis histórica do trabalho como atividade fundante do ser social, 

na busca da liberação ou emancipação humana. Neste ponto salientamos o 

                                                                                                                                                     
pensam necessariamente nesta condição como primordial para avançar na transformação da 
realidade social em função dos valores desejados socialmente (em nosso caso que sejam 
críticos, humanis tas, democráticos, sociocêntricos, libertadores etc). Estes outros acreditam 
mais na ética com um caráter normativo do dever ser, do controle moral, resgatam o caráter 
deontológico da ética profissional. É uma polemica que opõe uma tendência ética conservadora 
de valores e princípios metafísicos, dualistas e imutáveis, contrária a uma outra ética que 
propicie a criação de valores imanentes ao gênero humano, que se possa concretizar nas 
práticas cotidianas com fundamento ontológico na liberdade e na emancipação do ser humano 
visto em sua universalidade e genericidade. Vale dizer que compartilhamos desta última 
tendência. 
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vínculo das dimensões da ética e da política no sentido universal da liberdade 

como princípio do gênero humano. 

 

Com relação à dimensão política temos que diferenciá-la em dois 

planos: O universal, entendido como ineliminável de toda práxis humana 

(Coutinho, 1981). Neste sentido o ser social supera a recepção passiva e a 

manipulação de dados imediatos e se torna um ser humano genérico. Este 

processo permite aos sujeitos individuais e/ou coletivos, dentre os quais 

citamos as classes sociais e as corporações profissionais, a possibilidade de 

elevar-se ao “momento ético-político, ou seja, a elaboração superior da 

estrutura em superestrutura na consciência dos homens” (Coutinho, 1981:70). 

E o plano particular, este entendido no espaço das relações de poder que se 

vivenciam no cotidiano, este é parte da esfera da militância político-partidária, 

dos movimentos sociais, das lutas entre as classes sociais politicamente 

organizadas na sociedade civil, das negociações, da coerção e do consenso no 

Estado. É a esfera onde se processa a práxis política e onde as classes sociais 

se confrontam, as concepções ídeo-políticas se concretizam e se enfrentam na 

busca da hegemonia no Estado e na sociedade. 

 

No que tange às concepções ídeo-políticas, de acordo com a matriz 

salientada, estas se evidenciam no plano da universalidade, dado que as 

entendemos como referência aos postulados filosóficos e ideológicos do 

pensamento social e da teoria política moderna nas diversas correntes ou 

tendências, desde as conservadoras até as progressistas e socialistas, que se 

tornam efetivas ou passíveis de efetivação na particularidade da arena sócio-

política, através do tratamento programático e estratégico-operativo que delas 

derivam, como parte do processo de procura da hegemonia de uma corrente 

sobre as outras, que perpassa por relações de poder e intrincados 

antagonismos e contradições que conformam a totalidade social macroscópica. 

 

Este processo se expressa na particularidade das categorias 

profissionais como um todo, no que se denomina como direção social. 
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Entendida esta direção social como o eixo condutor do exercício profissional 

onde se geram determinadas implicações ético-morais e sócio-políticas que 

incidem contraditoriamente no atual rumo das profissões e na construção de 

compromissos baseados em princípios éticos e políticos conseqüentes com a 

direção social assumida2. Assim essa direção percorre a necessária 

interpretação das contradições sociais e as possibilidades que nas atuais 

condições do sistema capitalista estão sendo colocadas para o conjunto da 

sociedade e para as categorias profissionais, porém, com a intenção de ir além 

delas. Para o caso que nos ocupa: o Serviço Social na Costa Rica, este 

procedimento implica uma tentativa de rompimento com a visão conservadora e 

com o ecletismo na profissão, pois se explicita uma perspectiva crítica de 

renovação profissional, que por sua própria natureza, está envolvida em 

situações sócio-históricas cada vez mais complexas e contraditórias. 

 

Para tanto, engajados na configuração dinâmica dos processos sociais 

histórico-conjunturais que afetam o conjunto dos profissionais do Serviço Social 

da Costa Rica, e com a finalidade de captar as mediações do objeto de estudo 

e construir sua particularidade, indagou-se a Lei constitutiva e seu respectivo 

regulamento como documento jurídico que contém elementos de caráter 

organizativo e de configuração dos processos de gestão para a implementação 

de políticas da categoria profissional. Desenvolveu-se uma análise conceptual 

e crítica do Código de Ética Profissional da Costa Rica. Nesses documentos 

jurídico-formais da categoria contemplam algumas das implicações ético-

morais e sócio-políticas que rebatem na conformação de um determinado perfil 

profissional do assistente social atrelado à racionalidade técnico-burocrática-

formal. Assim mesmo, a perspectiva da análise que orientou a pesquisa 

permitiu explicitar a direção social que assume a categoria na atual conjuntura 

histórica em face das intervenções sociais nas diversas refrações da “questão 

                                                   
 
2 Espera-se, desta forma, articular os aspectos éticos e ídeo-políticos que estão presentes 
nessa direção social da categoria profissional.  Com a pertinente aclaração de que este é um 
estudo que não se esgota ali, pelo contrario, requer outras aproximações e pesquisas do objeto 
de estudo, dado a sua complexidade. 
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social”. Com este processo se captaram algumas das insuficiências nas 

estratégias de articulação da categoria. 

 

 

3. A trajetória histórica da profissão. 

 

Quando nos propusemos a falar sobre esta temática da ética e da 

política, nos defrontamos com a necessidade de abordar alguns aspectos 

históricos da Costa Rica que demarcam o caminho para o surgimento e 

desenvolvimento do Serviço Social. É bem conhecido que não existem estudos 

em profundidade que abordem tal processo de gêneses e surgimento da 

profissão na sociedade costarricense. Isto tem feito com que no cotidiano da 

profissão se assuma, na maioria das vezes de forma não crítica, a tese de que 

o Serviço Social é uma profissão que surge com as protoformas da filantropia e 

da caridade, e que se encaminha evolutivamente como uma especialidade das 

ciências sociais, até sua constituição como profissão. 

 

Por sua vez, a busca das raízes da profissão, sob uma perspectiva 

histórico-crítica que situe o seu surgimento como parte de um processo de lutas 

sociais, tem sido pouco explorada. Neste aspecto, é de nosso interesse aportar 

alguns elementos que encaminhem o estudo por esta via, que a nosso ver, 

permite desmistificar o significado social da profissão, sua natureza e as 

contradições que a enformam na sociedade costarricense, particularmente. 

 

Partilhamos da tese segundo a qual a profissão surge “como subproduto 

da síntese dos projetos político-econômicos que operam no desenvolvimento 

histórico, donde se reproduz material e ideologicamente a fração de classe 

hegemônica, quando no contexto do capitalismo na idade do monopólio, o 

Estado assume para si as respostas à ‘questão social’” (Montaño, 1998:20)3. 

                                                   
3 Esta perspectiva de análise sobre a gênese e natureza do Serviço Social, encontra uma 
inflexão na pesquisa sobre a História da profissão na América Latina, realizada a finais da 
década de 70 e princípios de 80 sob o apoio da ALAETS-CELATS, a mesma esteve 
coordenada por Marilda V. Iamamoto e Manuel Manrique Castro, além de outros pesquisadores 
como Raul de Carvalho e Alejandro Maguiña (Cf. Iamamoto e Carvalho, 1995:9). 
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Como esta pesquisa não tem como objeto a trajetória histórica do Serviço 

Social na Costa Rica, consideramos que isto tem que ser aprofundado em 

pesquisas com essa finalidade, porque uma profissão não existe isolada das 

condições sócio-históricas nas quais se constrói. Não obstante, foi preciso 

estabelecer as balizas históricas que conformaram o processo geral da gênese 

e institucionalização do Serviço Social no país. 

 

Daí que, foi preciso recorrer àqueles momentos significativos que 

demarcam a história do país, e que de alguma forma influenciam a profissão no 

seu desenvolvimento particular. Neste sentido, fizemos um esboço da formação 

social e econômica da Costa Rica. Para tanto, foi necessário recorrer aos 

antecedentes históricos que forjaram o Estado Liberal, a partir da segunda 

metade do século XIX, como espaço-tempo que determinou o 

desencadeamento das condições para a conformação da visão tradicional da 

ética e da política e o surgimento da profissão. Concordando com os analistas 

do período que apontam que foi nos inícios da década de 1870 que se 

consolida uma certa base político-econômica que deu sustentação à era liberal 

dirigida pela oligarquia cafeeira até sua crise. Esta crise, se evidencia 

paulatinamente, quando o país ingressa na década de trinta, onde as 

condições sociais, políticas e econômicas mostravam a necessidade de 

avançar na modernização do Estado. Esta situação fez com que se 

implementassem, por parte do Estado, ainda que de forma tênue, fórmulas 

político-econômicas de intervenção pública, que de alguma maneira 

contradiziam o ideário liberal, mas não a lógica do capital, e permitiam ‘acalmar’ 

a “questão social”. Essas servem de suporte para tentar alcançar o consenso 

político que o sistema precisava, não sem contradições e tensões no contexto 

das lutas de classes. Sendo que foi na década de 1940, quando se adensou à 

formação social e econômica do país o projeto de modernização capitalista, 

que se afiançou pós-1948, onde se estabeleceu um Estado de direito com 

características peculiares do denominado bem-estar social4; assumindo rasgos 

                                                   
4 No nosso entendimento, na Costa Rica nunca existiu um “Welfare State” ao estilo dos países 
nórdicos, como Holanda, Suécia, Noruega, o que certamente existiu foi um Estado 
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desenvolvimentistas e intervencionistas no âmbito da produção e consumo de 

bens e serviços básicos. 

 

Nesta lógica do capital, o Estado se constitui historicamente como 

mediador das relações sociais assumindo abertamente a “questão social”, 

sendo o espaço onde se criam as balizas para o surgimento de profissões que 

atuam no “campo do social”, como o Serviço Social. Este processo que cria o 

espaço sócio-ocupacional para a incorporação do assistente social na divisão 

sócio-técnica do trabalho, rompe, a nosso ver, com a concepção do Serviço 

Social como tecnificação da ajuda que liga a profissão à sua suposta origem na 

caridade e na filantropia. 

  

Posterior a esta época, o país se envolve na era de progresso dos “trinta 

anos gloriosos” do capitalismo, com as propostas desenvolvimentistas e as 

políticas de intervenção estatal de caráter keynesiano. Período que se estende 

até a década de 80, quando sofre os embates da crise mundial iniciada na 

década de 70. Neste processo também é importante considerar os refluxos do 

nomeado Movimento de Reconceituação do Serviço Social da América Latina, 

que se iniciou na segunda metade da década de 60 no Cone Sul e que também 

teve seus efeitos particulares na profissão na Costa Rica. Na sua totalidade, 

este período histórico forneceu parte dos elementos críticos que marcaram o 

caminho da profissão. Desta forma consideramos seus reflexos no Serviço 

Social, no seu exercício profissional, na organização da categoria e na direção 

social existente, com as implicações ético-morais e sócio-políticas que esta 

contém. 

 

A partir da década de 70 se inicia o caminho da ofensiva neoliberal, que 

se afirmou mundialmente na década de 80, com o impulso dado desde os 

países centrais por parte de Margareth Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan 

nos Estados Unidos da América do Norte. Por sua vez na Costa Rica, foi 

durante a crise da década de 80 que irrompe no cenário nacional os primeiros 

                                                                                                                                                     
intervencionista no desenvolvimento econômico e social do país, influenciado por esses 
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intentos de levar adiante as propostas neoliberais, sobretudo com a 

“interferência” dos organismos financeiros internacionais (FMI, Banco Mundial) 

que, via “negociações” a partir de 1982 com o governo da república, 

estabelecem um vínculo mais estreito e direto com a realidade do país. Este, 

também recebe um forte investimento da Agência Internacional de 

Desenvolvimento (AID) que esteve sediada no país estrategicamente, pelas 

condições geopolíticas da região, sobretudo depois do triunfo da “revolução 

nicaragüense” em 1979, resultado dos embates naquele tempo recorrentes da 

“guerra fria” que afetaram a América Central, processos de insurgência, guerra 

civil e contra-revolução marcaram o itinerário da cotidianidade sócio-política, 

cultural e econômica dos países da região. 

  

Neste marco se articulam os programas de ajuste estrutural e da 

reconversão produtiva (PAE’s), iniciados em Costa Rica, com o PAE-I, na 

administração de Luis A Monge Alvarez (1982-1986), continuado como o PAE-

II na administração de Oscar Arias Sánchez (1986-1990), sendo nesta 

administração, que se incorpora na pauta nacional a modernização do sistema 

financeiro, a reestruturação agropecuária e industrial e a reforma do Estado. 

Neste aspecto, se formou uma Comissão de estudo e análise para uma 

proposta de reforma do Estado costarricense (conhecida popularmente como a 

COREC-I5). 

 

A nosso ver, neste período de 1986 a 1990 se potencializam as bases, 

por parte da classe política e econômica hegemônica do país, da formulação 

                                                                                                                                                     
‘modelos’ do “Welfare State”. 
 
5 A COREC foi a sigla utilizada para denominar a Comissão de Reforma do Estado 
Costarricense que se formou pela primeira vez durante o governo de Oscar Arias Sánchez, do 
Partido de Libertação Nacional (PLN), entre 1986-1990 (conhecida pela opinião pública como 
COREC I), a qual teve mais sucesso que a segunda (COREC II), formada durante o governo 
de Rafael Angel Calderón Fournier do Partido da Unidade Social-Cristã (PUSC) entre 1990-
1994. Não se pretende, neste estudo, analisar o papel e os documentos que ambas comissões 
realizaram, mas é importante destacar que as COREC I e II foram integradas por sete 
representantes dos dois partidos políticos tradicionais mencionados: PLN e PUSC. Foram 
quatro representantes do partido governista e três da oposição, principalmente delas 
participaram economistas e advogados de reconhecida solvência intelectual (acadêmicos) e 
política. 
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do “projeto político, social e econômico” que tende a modernizar o Estado 

costarricense e a procurar uma “reinserção estratégica” no mercado mundial, 

que não sendo nada nova, se alinhava na trilha dos interesses dos Estados 

Unidos da Norte América, através dos acordos com o FMI, com o Banco 

Mundial e da proposta da Área de Livre Comércio da América (ALCA) que tinha 

sido feita pelo presidente George Bush em 1988-89, e que com ‘alma de bom 

filho’ retoma na atualidade o Sr. George W. Bush jr. Todo este processo, no 

fundo, tece a trama das mudanças no padrão de acumulação capitalista 

mundial. 

 

A década de noventa foi o receptáculo de profundas mudanças 

societárias em escala mundial: a queda dos países do chamado bloco 

socialista e o seu reverter para o capitalismo. As seqüelas da crise dos Estados 

de Bem-estar que procuram a saída pela via das propostas de corte neoliberal 

e da reforma do Estado se reforçarão nesta década em nível mundial, e 

marcará o cenário que para uma analista constituiu uma “cultura de crise” 

(Mota, 1995) que se enraizou na cotidianidade das classes sociais e afetou o 

conjunto da sociedade, constituindo-se na realidade como uma “eterna” cultura 

de crise. 

 

Estas determinações estão dadas no próprio sistema do capital, que 

estabelece sua dinâmica do “metabolismo social6”, onde a perspectiva da 

totalidade se coloca como fundamental para apreender e interpretar os 

mecanismos, as estratégias e as formas que assume o capitalismo no atual 

patamar de desenvolvimento, nomeado geralmente de “globalização”. É 

conhecido que o sistema capitalista contém, na sua própria estruturação 

constitutiva, a contradição que o leva a constantes e freqüentes crises 

econômicas, sociais e políticas. A última delas, ainda hoje se manifesta com o 

                                                   
 
6 Este conceito tem criado algum tipo de polêmica na academia. Basicamente, poderíamos 
dizer que sinaliza a relação social existente entre o homem e a natureza e entre o homem com 
o próprio homem, como fundamento ontológico, que atinge formas muito complexas na 
sociedade capitalista. Desenvolver este tema não é nosso objetivo neste trabalho. Para uma 
interpretação mais aprofundada, cf. Antunes, 2000; Mészáros, 2002. 
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esgotamento do padrão de acumulação fordista-taylorista, a queda da taxa de 

lucro, a hipertrofia da esfera financeira, o colapso do Estado de Bem-estar 

social, como parte das limitações e fracassos que as políticas keynessiana e as 

da social-democracia encontraram em seu desenvolvimento, sobretudo na 

segunda metade do século XX, além das lutas sociais que revigoraram, nesse 

período, como um outro elemento decisivo, apesar de seu fracasso (Antunes, 

2000:29-40). 

 

 

4. A resposta do capital: acumulação flexível e reestruturação produtiva. 

 

Em face desta crise de longa duração, a resposta do capital para o seu 

enfrentamento foi estabelecer um projeto de abrangência global, que tem em 

seus traços constitutivos o ideário neoliberal, como corolário ideológico, 

político, econômico e jurídico que percorre a reestruturação produtiva e o 

estabelecimento de um novo padrão de “acumulação flexível7”, que por sua 

vez, necessita refuncionalizar o Estado num processo complexo, com o fim de 

enfrentar e controlar, uma vez mais, a crise do sistema. 

 

                                                   
 
7 Na década de 1970 como saída da crise, se implementa uma nova forma de acumulação do 
sistema capitalista. Sendo que o padrão de acumulação fordista-taylorista entra em crise, 
busca-se um outro padrão denominado por um analista como flexível (Cf: Harvey, 1993), que 
hoje se apresenta com suas características mais definidas. Por sua vez, Antunes carateriza 
que neste regime se destacam os seguintes elementos: 
- O ideário e a prática deste padrão de acumulação flexível está dado pela moderna 
administração gerencial “participativa”, a reengenharia, os círculos de qualidade e qualidade 
total, o aumento da produtividade por menor contingente de força de trabalho. 
-Fundamenta-se num padrão produtivo organizacional e tecnologicamente avançado, resultado 
da introdução de técnicas de gestão de força de trabalho próprias da fase informacional. 
 - Também com a introdução ampliada dos computadores no processo produtivo e de serviços, 
procura a agilização e melhor aproveitamento do tempo de produção (seja onde for possível: 
no lar, no escritório, na oficina, etc). 
- Implica o trabalho polivalente, multifuncional, qualificado, combinado com uma estrutura mais 
horizontalizada e integrada entre diversas empresas, inclusive as terceirizadas. 
- Desenvolve-se numa estrutura produtiva mais flexível, recorrendo freqüentemente a 
desconcentração produtiva, às empresas terceirizadas etc. 
- A finalidade aparente é a redução do tempo de trabalho, mas a finalidade essencial, real, é a 
intensificação das condições de exploração da força de trabalho. (Ver: Antunes, idem: 52-53). 
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Destacamos a seguir alguns aspectos deste processo de tentativa de 

“resolução” da crise estrutural do capital, para o qual nos baseamos em 

Antunes, que sinaliza que: 

 

“Opondo-se ao contra-poder que emergia das lutas sociais, o capital 
iniciou um processo de reorganização das suas formas de organização 
societal, não só procurando reorganizar em termos capitalistas o 
processo produtivo, mas procurando gestar um projeto de recuperação 
da hegemonia nas mais diversas esferas da sociabilidade” (Antunes, 
idem: 48). 

 

O projeto neoliberal visa abranger as mais diversas esferas ou 

dimensões da sociabilidade burguesa, das relações sociais como um todo, com 

a finalidade de manter a hegemonia e o controle social. Daí que as premissas 

éticas, políticas e ideológicas que sustentam este embate são voltadas para o 

resgate estrito sensu da dominação, das novas formas de exploração e de 

manutenção da ordem (das desigualdades, da violência, da “exclusão”, da 

precarização e do desemprego estrutural, enfim se trata do “salve-se quem 

puder”). Porém, também combina outras premissas que se contrapõem às 

condições existentes, que se expressam e são elementos concretos de uma 

outra possibilidade de superar e produzir novas mediações nas diversas 

esferas da sociabilidade, onde a relação contraditória entre capital X trabalho, 

na sociedade burguesa, seja superada. Neste sentido, Antunes considera 

fundamental que o trabalho tenha primazia sobre o capital (isto remetendo-se a 

ontologia marxiana). Mas para isso há que se efetivar uma vida cheia de 

sentido tanto dentro como fora do trabalho, daí que 

 

“Não é possível compatibilizar trabalho assalariado, fetichizado e 
estranhado com tempo (verdadeiramente) livre. Uma vida desprovida de 
sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora 
do trabalho” (Antunes: 175). 

 

Assim, a luta por uma sociabilidade sob novas bases se dá na ordem 

burguesa, implica valorizar a constituição do ser social para que seja 

compatíve l com as formas de produção e reprodução da vida humana, isto 

sobre as próprias condições contraditórias da relação capital X trabalho, na 
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qual o metabolismo social entre o ser humano genérico, a natureza e a 

tecnologia constituam uma relação efetiva (não alienada). O mundo do capital 

pretende claramente dominar tudo, se não é que já domina através do seu 

sistema de metabolismo social. A explicação disso, segundo Mészáros, apud. 

Antunes, está na sua finalidade essencial, que não é outra senão “expandir 

constantemente o valor de troca, ao qual todos os demais – desde as mais 

básicas e mais íntimas necessidades dos indivíduos até as mais variadas 

atividades de produção, materiais e culturais, - devem estar estritamente 

subordinados” (Mészáros, apud. Antunes, 2000:21). 

 

Neste sentido, assume uma clara validade a opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária. Contudo, é impossível desconhecer as tramas deste processo de 

crise estrutural do capital e da reestruturação produtiva com suas 

metamorfoses, pois se encontram presentes ainda que através de múltiplas 

mediações, na cotidianidade da prática profissional, seja nas instituições 

estatais, nas terceirizadas, nas ONG’s, nas empresas mistas e nas privadas. 

 

 

5. Expressão no Serviço Social. 

 

Nesse contexto imediato em que se desenvolve parte das estratégias do 

toyotismo ou do modelo japonês, exige-se do profissional assistente social 

eficiência nas ações desenvolvidas, que como parte da organização se orienta 

com base numa estrutura horizontal de trabalho, o resultado final é obtido pela 

boa execução de cada um, sancionando-se àqueles que não mostram 

qualificação e capacidade de adaptação ao trabalho. Também se dá ênfase à 

nomeada gerencia social, que enfoca as novas formas de administração 

pública, de recursos humanos e de publicização8 das atividades do Estado, nas 

quais o assistente social, em concorrência com outras especializações 

                                                   
 
8 Segundo Iamamoto a publicização é sinônimo de privatização.(Ver: Iamamoto 2000:120) 
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profissionais, atua na formulação, na gestão, na avaliação de programas e 

projetos encaminhados para a atenção de diversas demandas emergentes e 

tradicionais que se retomam como parte das condições postas pela dinâmica 

capital X trabalho. 

 

Desta forma, existem algumas condições de trabalho que afetam 

diretamente os profissionais do Serviço Social e que têm muita relação com a 

intensificação do trabalho e dos resultados efetivos a atingir, entre elas 

podemos destacar a escassez de recursos orçamentários para a 

implementação de atividades de cunho sócio-educativas e de assistência no 

setor público, a terceirização na contratação de profissionais para os 

programas sociais, com o que se tende à criação de ONG’s e de organizações 

de profissionais que oferecem alguns destes serviços por meio de parcerias ou 

não com o Estado, dentre outras. 

 

No evolver das lutas de classes continua a predominar o poder 

econômico-político do capital, porém estas permitem que as classes 

subalternas encontrem espaços e posições que se contrapõem e criam novas 

estratégias para exercer a pressão contra o poder dominante, a coerção e a 

negociação na busca de novos consensos, sendo conhecidas como formas de 

contra-hegemonia das classes subalternas. Nestes espaços encontramos 

múltiplas possibilidades (dadas pelas contradições) para o exercício da 

cidadania, da defesa dos direitos sociais e individuais, para a conformação de 

projetos profissionais de ruptura com o tradicional e também para constituição 

de novas hegemonias. 

 

Se, partir da premissa de que a própria sociedade capitalista mostra uma 

ampla capacidade de “metamorfosear-se”, e, inclusive, de adaptação das 

novas determinações e de subsunção das contradições entre as classes e das 

lutas de classes, estaríamos considerando a possibilidade de que não existe, 

dentro da ordem capitalista, alternativa para as condições que ela mesma 

coloca e aquelas que, paradoxalmente, a colocam em questão, daí que, 
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considerar como “natural e imutável” esta premissa significa não ir além das 

condições ali estabelecidas, o que mostraria uma perspectiva limitada na nossa 

análise. Porém, ao considerarmos estas condições no seu atual patamar, como 

determinações que são produzidas historicamente, estaremos abordando a 

questão com base numa visão de processualidade histórico-social que envolve 

múltiplas determinações e alternativas em face aos limites estruturais que o 

sistema pretende estabelecer como “naturais e imutáveis”. 

 

Neste sentido, captar as mediações entre os processos sociais e as 

demandas dos indivíduos singulares, perpassa pela necessidade de abordar as 

formas de organização da sociedade e a divisão socio-técnica do trabalho, 

inerente ao modo de produção e reprodução social. Neste momento, quando a 

relação entre sociedade e indivíduo assume uma forma específica: 

fragmentadora, individualista e egoísta, que tende a adquirir a falsa aparência 

de relação universal como sendo assim naturalmente, é mister criticar este tipo 

de condicionamentos ideológicos que reforçam a cultura do consumo (do 

chamado ‘cidadão consumidor’’) e do individualismo (entendido como egoísmo 

possessivo), que percorrem a totalidade das dimensões do fazer humano, o 

que implica procurar novas sociabilidades, propiciando ações no cotidiano para 

enfrentar a realidade social dominante. 

 

É aqui onde as organizações profissionais e os diversos movimentos 

sociais da sociedade civil mostram seus interesses particulares e gerais, que se 

considerados desde uma perspectiva sociocêntrica da ética e da política, 

podem elevar-se a um momento ético-político (no sentido universal) e contribuir 

de múltiplas formas para o beneficio do interesse coletivo. Assim, 

consideramos que a categoria profissional não pode obviar os novos processos 

sócio-culturais, constituídos e constituintes do sistema do capital, que tem sua 

base direcionada pelo ideário neoliberal, o qual ameaça o desenvolvimento 

societário na medida em que impõe condições econômicas e políticas 

contrárias aos interesses das classes subalternizadas. 
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Com o predomínio do pensamento neoliberal na sociedade burguesa, 

como vimos sinalizando, a tendência é a de se individualizar a problemática 

social e se ativar o “salve-se quem puder”. Esta discussão se estabelece nas 

esferas do público e do privado (Estado, Sociedade Civil e Mercado), 

desarticulada das condições sócio-históricas e conjunturais que medeiam tais 

processos societários; quer dizer, o que historicamente se tem nomeado como 

a “questão social” é vista na ordem burguesa como um processo diluído entre 

múltiplas questões exclusivas, específicas e determinado por fatores não 

entrelaçados, que visa uma intervenção tecnicista-instrumentalista dos 

profissionais com “eficácia e eficiência” nos aspectos singulares9 da “questão 

social”, abordando-a como problemática individual. 

 

 

6. Retornando ao passado. 

 

No período da constituição do capitalismo monopolista, com o 

surgimento de movimentos políticos de influência social-democrata e da 

democracia-cristã, se concebeu a “questão social” como um problema onde o 

Estado devia desenvolver políticas sociais para intervir nas múltiplas 

problemáticas daí surgidas, com a finalidade de criar um Estado de bem-estar 

social mantendo-se dentro dos limites da sociedade burguesa10. Isto em 

contraposição ao movimento revolucionário comunista, na época, com forte 

presença mundial desde a antiga ex-união soviética. Porém, logo após a queda 

do dito “socialismo real”, ao final da década de 80, o embate neoliberal e a 

ofensiva neoconservadora apontaram para a articulação da permanência do 

“projeto burguês do capital” como o “grande vitorioso” da guerra fria, e a sua 

                                                   
9 Predomina o “como” ao invés do porquê! Realmente, quando se esvazia o conteúdo, a 
essência dos fenômenos fixa-se na aparência, esta encobre a essência. Na realidade; ambas 
se envolvem (essência e aparência). Como dizia Marx “A exigência de abandonar as ilusões 
sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões”. 
 
10 É sabido que a influência social democrática e cristã promoveram reformas sociais com a 
finalidade de “harmonizar” as relações sociais no capitalismo. Ainda que tivessem diferenças 
mútuas, de caráter ideológico e doutrinário, os pressupostos de manter a propriedade privada e 
a legalidade burguesa, foram defendidos pelos principais partidos políticos que no ocidente 
alcançaram o poder do Estado. 
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hegemonia mundial, ainda que com focos de resistência, é hoje um fato 

reconhecido. 

 

Sinaliza-se esta condição para destacar que, na atual conjuntura com o 

predomínio da concepção neoliberal e da estratégia de “acumulação flexível” 

do capital, a concepção de bem-estar social passa a ser “propriedade” da 

esfera privada, pelo que o Estado, antigo ator principal na busca desse bem-

estar, tende a se desresponsabilizar, e seu papel central passa a ser 

secundário. Daí “ressurge” a iniciativa privada, como o eixo central que guiará 

de “novo 11” a sociedade para o bem-estar. Entenda-se que, neste sentido, não 

desaparece a iniciativa pública, mas toda a sua finalidade está subordinada à 

privada. Temos clareza que este processo é com a intenção de manter, a longo 

prazo, a ordem capitalista. 

 

Os custos sociais desta iniciativa geram gravíssimos problemas que 

complexificam muito mais os já existentes, neste sentido as respostas dadas 

pelos grupos dominantes no atual processo de reestruturação produtiva do 

capital à nomeada “questão social”, são baseadas na perspectiva neoliberal. 

Muito se tem discutido sobre as conseqüências sociais e o desmonte do 

Estado na atual conjuntura, que se iniciou na década de 80 com a aplicação 

sistemática do “modelo” neoliberal e que na década de 90 foi assumido pela 

maior parte dos governos latino-americanos com o nomeado Consenso de 

Washington12. 

 

Contudo, este processo também coloca novas possibilidades de 

transcender esses limites. As contradições e antagonismos histórico-sociais 

                                                   
 
11 Falamos “de novo” porque certamente se dá uma reviravolta ao passado, agora se trata de 
colocar como se fosse “novo” o que tem uma existência anterior, se faz com uma nova 
roupagem e se apresenta como atual, disfarçado, como se não fosse tradicional. 
 
12 O chamado consenso de Washington foi um documento produto da reunião realizada em 
1989 na cidade de Washington D. F. nos Estados Unidos, onde participaram funcionários do 
governo de América do Norte e dos organismos financeiros internacionais FMI, Banco Mundial 
e BID, “especializados” em assuntos latino-americanos, conjuntamente com economistas dos 
paises da América Latina. “Às conclusões dessa reunião é que se daria, subseqüentemente, a 
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que surgem perante este projeto societário são, no nosso entendimento, 

condicionante que potenciam outras saídas alternativas que projetam um futuro 

diferente do atual. Isto tem se mostrado, em alguma medida, com a resistência 

de setores da classe trabalhadora e movimentos sociais em face da execução 

destas políticas, ainda que também sofram dificuldades de coesão dos 

interesses comuns. 

 

Também, há que considerar as implicações no contexto dos países 

periféricos e as repercussões no plano das profissões que intervém na 

“questão social”, e no caso particular do Serviço Social. É por isso que ao falar 

da denominação projeto profissional se deve considerar as atuais contradições 

do desenvolvimento societário, daí o movimento presente na dinâmica do 

capitalismo contemporâneo que articula em seu proveito um processo de 

“renovado jogo” das condições estruturais13, com a finalidade da superação da 

atual crise do capital, na procura da manutenção da taxa de lucro e da busca 

de novas formas de exploração da força de trabalho para a consecução de 

mais valia. Assim, estabelecemos aspectos centrais de caráter macroscópico 

sobre a conjuntura atual e algumas condições que afetam o exercício 

profissional do assistente social, com a finalidade de enfocar na nossa 

discussão os aspectos que na história do país tem marcado o caminho da 

profissão, e que ainda hoje persistem apesar das mudanças societárias tão 

profundas e complexas deste final e princípio de século. 

 

O roteiro de discussão nesta dissertação o dividimos da seguinte forma. 

No capítulo I, discutimos a ética e a política no processo histórico do 

surgimento da profissão, onde mostramos como está inserida em seu tempo e 

nas contradições da sociedade costarricense, a altura da primeira metade do 

século XX. Fazemos o percurso da constituição do processo de reforma social 

                                                                                                                                                     
denominação informal de ‘Consenso de Washington’” (Batista, 1999:11). 
 
13 Para Antunes, compartilhando o pensamento de Mészáros, o sistema capitalista expressa 
um processo de inversão da lógica societal, onde predomina a alienação e fetichização, que 
contraditoriamente forja um novo sistema de metabolismo societal estruturado pelo capital 
(Antunes, 2000:17). 
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e modernização capitalista onde o Estado se destaca pelo seu papel central e 

as condições em que surge e se desenvolve o Serviço Social. Estabelecemos a 

base sócio-histórica dos fundamentos éticos e as contradições presentes no 

processo de constituição dos valores e princípios éticos e políticos da 

profissão. Para entender este processo se recorre à categoria do sincretismo 

que nos permite interpretar as concepções que subjazem ao Código de Ética. 

 

No capítulo II, evidenciamos a incidência da visão tradicional da ética e 

da política na formação e organização corporativa da categoria. 

Particularmente enquanto as implicações de caráter ético-moral e sócio-

políticas e as condições que delimitam essa dada direção social da profissão, 

torna-se necessário principalmente mostrar as condições predominantes da 

ética tradicional e sua penetração no espaço profissional. Por sua vez, na 

perspectiva do objeto de estudo, salientamos os rebatimentos que o movimento 

de reconceituação teve na realidade costarricense como experiência que 

tentou renovar a profissão e as dificuldades que enfrentou. Este teve influência 

na procura de romper com um perfil tradicional, mas que, como veremos, não 

alcançou uma ruptura com essa visão. 

 

Ambas determinações permitem ir conformando uma tendência que de 

forma sincrética incorporou aspectos da tradição com outros de renovação. 

Sendo ela uma expressão clara de como se repõe o caráter da “estrutura 

sincrética” da profissão. Como tal, é uma tendência que em face das condições 

sócio-históricas atuais, baliza sua constituição sobre a permanência dos 

fundamentos éticos e ídeo-políticos no perfil profissional, instaurado com 

fundamento na racionalidade formal-abstrata. Porém, conscientes das 

possibilidades teleológicas do ser social acreditamos que este processo 

permanecerá tensionado pelos intentos de renovação X conservação que 

desde a década de setenta configuram o panorama da profissão na Costa 

Rica. Nessa década se iniciou uma tentativa de renovação profissional produto 

das contradições societárias daquele período. 
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No capítulo III, tratamos das particularidades da ética e da direção social 

do Serviço Social na Costa Rica. Abordamos as contradições entre o caráter 

normativo da moral, a concepção maniqueísta do “ser/dever ser” e a realidade, 

entre outras condições, que nomeamos como reificadas, expressão do 

sincretismo da ética tradicional presente no Código de Ética profissional. 

Portanto, consideramos oportuno fazer uma análise séria e rigorosa dos seus 

princípios, valores e normas, no qual demonstramos como se atrela às 

condições interpostas na ordem burguesa através da direção social que 

predomina nele, enfocando as condições objetivas e subjetivas que a ética 

tradicional exerce sobre o agir do indivíduo social, como fenômeno dirigido para 

o controle social (normatividade dos direitos e deveres morais), mas também 

direcionada para a intervenção sócio-profissional em consonância com as 

escolhas, por parte da categoria e dos profissionais individuais, entre as 

diversas vertentes teórico-metodológicas presentes na Ciência Social, que 

dizem respeito a esses interesses. 

 

Estamos convencidos da importância de potencializar uma outra 

perspectiva crítica da ética no marco da sociabilidade burguesa, através da 

construção histórica da profissão do Assistente Social como categoria 

ocupacional inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, onde se estabelece 

um campo de mediações no contexto contemporâneo das práticas sociais na 

sociedade de classes, que no cotidiano da intervenção profissional, de 

múltiplas formas, permite ou não dar conta, dentro dos limites da ordem, das 

seqüelas da “questão social” no sistema capitalista. 

 

Para tanto temos que reconhecer que qualquer projeto de renovação 

profissional contém em si mesmo elementos contraditórios e conflitivos, 

conforme se aponta nesta dissertação. Consequentemente, devemos 

aprofundar coletivamente o conhecimento das categorias de análises que 

demarcam a conformação dos componentes de um projeto profissional que 

permita ao conjunto da categoria profissional partilhar dos mesmos e por sua 

vez permita a interpretação e apreensão da realidade societária, de acordo 
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com as diversas matrizes do pensamento social moderno, em clara 

consonância com o pluralismo teórico-metodológico, porém com a vitalidade de 

uma direção social estratégica e hegemônica na profissão. 

 

O que não indica a sua aceitação única pelo conjunto da categoria. E 

aqui temos que distinguir diversas tendências no seu interior, dando ênfase 

àquelas que por seus interesses progressistas e sociocêntricos partilham das 

possibilidades de construção histórica de uma ética engajada à uma direção 

social que possa derivar em novas formas de sociabilidade para o conjunto dos 

indivíduos. Este constitui o elo sob o qual baseamos nossa reflexão nesta 

dissertação, acreditando nas possibilidades, nas vicissitudes e nas esperanças 

das novas gerações de profissionais. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 34 

 
 
 
 

A ÉTICA E A POLÍTICA NO PROCESSO HISTÓRICO DO 
SERVIÇO SOCIAL NA COSTA RICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Na colocação dos problemas histórico-
críticos, não se deve conceber a 
discussão científica como um processo 
judiciário, no qual há um réu e um 
promotor, que deve demonstrar por 
obrigação que o réu é culpado e digno de 
ser tirado de circulação. Na discussão 
científica, já que se supõe que o interesse 
seja a pesquisa da verdade e o progresso 
da ciência, demonstra ser mais 
‘avançado’ quem se coloca do ponto de 
vista segundo o qual o adversário pode 
expressar uma exigência que deva ser 
incorporada, ainda que como um 
momento subordinado, na sua própria 
construção. Compreender e valorizar com 
realismo a posição e as razões do 
adversário (e o adversário é, talvez, todo 
o pensamento passado) significa 
justamente estar liberto da prisão das 
ideologias (no sentido pejorativo, de cego 
fanatismo ideológico), isto é, significa 
colocar-se em um ponto de vista ‘crítico’, 
o único fecundo na pesquisa científica” 
(Gramsci, 1978:31). 
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1.1. O contexto histórico do surgimento do Serviço Social na 

Costa Rica.  

 

Certamente na sociedade capitalista, o surgimento de uma profissão tem 

a ver com o amadurecimento de certas condições que percorrem o espaço 

sócio-ocupacional e funcional na divisão social e técnica do trabalho que 

requerem aquele “novo tipo” de profissional, o qual estaria destinado a cumprir 

atividades técnico-operativas, dentre muitas outras, que contribuam, de alguma 

forma, com a manutenção e reprodução da ordem e com a sociedade como um 

todo. Mas, o fato de que a emersão da profissão não constitui por si uma 

exigência e demanda direta e imediata, única e exclusiva do capital14, a 

compreensão do processo social como um todo, permite tecer a trama de 

condições que determinam o aparecimento de uma profissão, suas 

particularidades e seu engajamento nos processos societários, ou em palavras 

de Netto: “a criação de um espaço sócio-ocupacional onde o agente técnico se 

movimenta – mais exatamente, o estabelecimento das condições histórico-

sociais que demandam este agente, configuradas na emersão do mercado de 

trabalho” (Netto, 1996a:66). 

 

Com este apontamento, nosso interesse é salientar algumas 

características e pistas que marcam o surgimento do Serviço Social na Costa 

Rica, para o que recorremos ao desenvolvimento histórico do país, com a clara 

advertência de que este não se constitui num trato sistemático da trajetória 

histórica do Serviço Social na sociedade costarricense15, pelo contrário, 

constitui uma interpretação, um esboço histórico-crítico do desenvolvimento da 

profissão na particularidade do país, com o objetivo de compreender a forma 

histórica pela qual se tem abordado a dimensão ética e a dimensão política. 

                                                   
 
14 Estamos entendendo que o Serviço Social também tem, na sua requisição profissional, as 
necessidades demandadas pelos trabalhadores. Isto porque consideramos que a 
profissionalização do Serviço Social emerge como parte do processo contraditório entre capital 
e trabalho, historicamente datado. 
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Com esta advertência, estabelecemos um roteiro das condições 

históricas que nos permitam abordar o processo de surgimento da profissão, 

imerso na realidade social, política, econômica e cultural do país e do 

capitalismo mundial, para o qual consideramos oportuno partir do período que 

vai de 1870 até a década de 1940-1950, sendo que em 1942 surge a primeira 

escola de Serviço Social, num período histórico que, como veremos, se 

constitui e coincide com as intenções de modernização e de ‘reforma social’ do 

Estado – Nação, assim como na maioria de países latino-americanos; em 

contraposição com a estrutura liberal clássica, que no caso do país, demarcou 

o início da inserção da Costa Rica no processo capitalista mundial em 

condições de subalternidade. Neste sentido, nosso interesse é contribuir com a 

análise desse percurso, para compreender os valores e os princípios éticos e 

políticos que a categoria profissional assume ou deixa de assumir na 

contemporaneidade, como parte da direção social que incorpora a visão de 

mundo hegemônica na categoria16. 

 

 

1.1.1. Características e condições históricas para o surgimento do Serviço 

Social na Costa Rica: Capitalismo dependente, a era do Estado liberal e 

da oligarquia cafeeira (de 1870 até a década de 1940). 

 

Costa Rica se incorpora abertamente na moderna divisão internacional 

do trabalho na metade do século XIX, entre 1840 e 1848, quando se 

estabelece como país de condição agro-exportadora, principalmente com a 

                                                                                                                                                     
15 Desde já salientamos que deve ser pesquisada, com a devida rigorosidade e profundidade 
que merece este processo, o qual ficara para outro momento. 
 
16 Não é por acaso que na ultima década do século XX na Costa Rica, deu-se um interesse 
‘inusitado’ por estabelecer a “visão-missão” da profissão (na academia a partir da análise 
curricular e do questionamento sobre o perfil profissional que se estava fomentando). E que 
refletiu nas diferentes áreas de intervenção profissional, nas instituições empregadoras 
públicas, não governamentais e privadas, donde os profissionais também sentiram a 
necessidade de demarcar a “visão-missão” no espaço de intervenção profissional, delimitado 
sob uma perspectiva funcional-sistêmica das organizações sociais. 
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produção de café; logo entre 1870 a 1890 negocia com apoio de investimentos 

de origem inglesa principalmente, a construção de ferrovias. Paralelamente 

introduz a produção de banana, por parte de um “truste inglês” representado 

pela família Keith que tinha a concessão da construção da via férrea17. Ainda 

que a banana fosse um bom empreendimento, a burguesia nativa se inseriu, 

tímida e paulatinamente, pois seu interesse imediato estava voltado para o 

café, que gerava bons lucros, apesar das “crises do café” que nesse período 

manifestavam-se com alguma freqüência e repercutiam sobre toda a economia 

nacional.18 Esta inserção como país agro-exportador lhe permitiu que 

historicamente se colocasse no rol das conhecidas “banana republic”, ou 

também sinalizada como país exportador de “sobremesas”. 

 

Para os anos de 1880 a 1890, já inseridos no comércio mundial de café, 

que vendia principalmente à Inglaterra, os oligarcas cafeeiros trouxeram 

investimentos para o melhoramento da infraestrutura, para a renovação das 

primeiras maquinarias e equipe utilizadas na produção agro-industrial de café, 

que foram introduzidas a partir de 1850. 

 

De acordo com as pesquisas históricas sobre esse período, realizadas 

por De la Cruz e Vega Carballo, a Costa Rica de 1870 atinge uma maturidade 

política que permite estabelecer a Constituição liberal da República, e por sua 

vez consolida o modelo de desenvolvimento dependente de abertura ampla, 

baseado na exportação de café, agroindústria que estava nas mãos da 

incipiente burguesia nacional. 

                                                   
17 Em 1870 com o governo de Tomás Guardia, se iniciou a construção do setor ferroviário que 
unirá a região atlântica de Costa Rica com a cidade metropolitana de San José, centro político 
e econômico do país, onde estava localizada a burguesia cafeeira. Esta ferrovia foi dada em 
concessão a Mr. Minor Keith, investidor e especulador inglês, que depois de negociar com o 
governo de Guardia a conclusão da obra, sua manutenção e exploração, em troca de seu 
investimento, foi-lhe outorgado todo um território na região atlântica para dedicar-se ao cultivo 
de banana, que exploraria como enclave, com suas próprias leis, que eram compatíveis com a 
constituição do país que nesse período era claramente liberal e promovia a abertura, o livre-
câmbio como modelo de desenvolvimento para Costa Rica. (ver: Vega Carballo, 1983). 
18 Com relação a esta temática, o pesquisador Jose Luis Vega Carballo (1983) sinaliza que 
desde 1847-1848, o comércio cafeeiro sofria de crises internacionais, mostrando diretamente 
como estava o país vinculado ao incipiente capitalismo mundial, que tinha na Grã Bretanha, o 
país mais desenvolvido da época. (Ver principalmente os capítulos III e IV). 
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“Era um regime de capitalismo agrário de desenvolvimento colonial onde 
estes produtos, café inicialmente, logo após a banana conformaram os 
principais elementos da nossa vida econômica. Os governantes 
posteriores a 1880, de uma ou de outra forma, longe de mudar o 
sistema, o fortaleceram, o aperfeiçoaram, o viabilizaram” (De la Cruz, 
1984:25). 

 

Esta forma de incorporação na divisão internacional do trabalho marcará 

o desenvolvimento do país, criando-se as condições para os primeiros passos 

na urbanização crescente de San José e das províncias de Cartago, Alajuela e 

Heredia como principais cidades do país, o que se manterá durante todo o 

século XX. 

 

Com este processo, sob a égide da produção principalmente de café e 

das ocupações que colateralmente surgem nos setores de serviços e comércio, 

é que a sociedade capitalista periférica da Costa Rica estabelece o regime 

republicano liberal a partir de 1870, que atinge em 1890, o que Vega Carballo, 

nomeia como: 

 

“A apoteose da república liberal-oligárquica que se mostra como um 
processo interessante, pois este liberalismo agia sobre os cimentos de 
um novo país, com seus centros nacionais de decisão mais definidos e 
coordenados, com o qual o país se modernizava, e por sua vez a 
população ingressava no roteiro da diferenciação social mais complexa 
e acentuada no centro da principal cidade do país” (Vega, 1983:207)19. 

 

Neste período entre 1884-1889 se consolida a legislação liberal, que 

permitirá a conformação de instituições de ensino básico e de segundo grau 

                                                   
 
19 De acordo com Vega Carballo, à raiz do desenvolvimento cafeeiro e de toda a infraestrutura 
de serviços técnicos e institucionais se constituiu uma classe social dominante conformada por 
três facções ou setores: de grandes produtores-exportadores de café; de banqueiros e 
comerciantes importadores; de representantes diretos do capital estrangeiro (Vega Carballo, 
1983:153). Este bloco teve muita capacidade de gerenciar e manter a hegemonia, dado a 
incipiente constituição da classe trabalhadora da cidade e do campo e dos artesãos 
independentes, pelo que seu “projeto” oligárquico não teve uma forte contrapartida, até 
ingressado o século XX, quando ingressa no âmbito da luta social e política a classe operária, e 
se mostram as primeiras fissuras que se aprofundaram e marcaram a ruptura da hegemonia e 
a crise da oligarquia cafeeira para a década de 1940. 
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leigas e com orçamento público (Lei Geral de Ensino Pública), a aprovação do 

Código Civil, dentre outras20. Como aspecto interessante se destaca o 

rompimento com a Igreja Católica, no que tange, principalmente, à sua 

interferência na educação de caráter público, à expulsão da ordem dos jesuítas 

do país, à abertura da liberdade de culto, dentre outros aspectos, contra o clero 

católico. Para contrarrestar esta situação, o bispo Monsenhor Augusto Thiel, 

com o apoio de setores ligados a Igreja católica e da burguesia cristã, fundou o 

partido político União Católica em 188921. 

 

O bispo Thiel, baseando-se na “Encíclica do papa Leão XIII, a Rerum 

Novarum, redigiu a Carta pastoral No. 30: Sobre o justo salário dos peões e 

dos artesãos e outros pontos de atualidade relativos à situação dos destituídos 

de bens de fortuna” (De la Cruz, 37). Esta se constituiu como uma proposta 

programática e de ação do Partido União Católica nas eleições de 1893. 

Sinalizamos este fato, dado que mostra, de alguma forma, a preocupação 

inicial com as refrações da incipiente “questão social” no país, sob a égide da 

proposta da Rerum Novarum, e que, segundo De la Cruz (idem: 39), este foi 

um primeiro indicio do que, com maior amplitude e maturidade, se converteu na 

luta pelas garantias sociais, na década de 1930 e 1940, em que a Igreja tenta 

retomar sua participação nas diferentes esferas da vida pública, e obter 

novamente certos benefícios perdidos neste período descrito. 

                                                   
20 Um outro aspecto, para o qual chamamos a atenção, por tratar-se de uma instituição de fins 
sanitários e assistenciais, é o fato que em 1889 se criou por lei da república, a Junta de 
Proteção Social de São José, encarregada de gerenciar o jogo da loteria (que será a forma de 
obter recursos econômicos), com a finalidade de administrar entre outras instituições o Asilo de 
Loucos: Presbítero Antonio Chapuí (conhecido popularmente como Asilo Chapuí) e o Hospital 
geral São João de Deus. Esta instituição mostra, de alguma forma, que na época do Estado 
Liberal “nada é mais estranho ao desenvolvimento do capitalismo do que um Estado ‘árbitro’” 
(Netto, 1996a:20). É interessante fazer notar que, para este período, o Estado também criou a 
Fábrica Nacional de Licores, que desde aqueles anos mantém seu caráter público e tem se 
constituído em significativa fonte de renda para o Governo. 
 
21 Como reação às leis liberais, a Igreja católica, sob o mando do Bispo Bernardo Augusto 
Thiel, que também foi expulso da Costa Rica na primeira metade da década de 1890, 
constituirá em 1889 o Partido União Católica, que segundo Clarita di Luca, citada por De la 
Cruz, foi “o ‘primeiro partido ideológico da Costa Rica’ em seu sentido mais abrangente” (De la 
Cruz, 1984:36). Este “praticamente foi um partido que nasceu para defender os interesses da 
Igreja em face do movimento liberal, e, especialmente, em face das leis liberais de 1884 (que 
secularizaram a educação, a propriedade dos cemitérios, a eliminação de tributos para a igreja 
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O projeto oligárquico-liberal se desenvolverá durante os anos seguintes, 

não sem contradições e lutas sociais. De acordo com De la Cruz, no período de 

1900 até meados da década de 1910, surgem organizações operárias 

autônomas por ocupação ou ramo de atividade, que mostram a nascente forma 

de sindicatos de classe; se desenvolve uma espécie de associativismo 

corporativo, com maior força que a organização operária de classe. Neste 

sentido, o autor sinaliza o caso da Liga de Operários que se constituiu em 

1900, a qual não se manteve unida por mais de um ano, dado que se dividiu 

porque alguns de seus representantes apoiaram lideres de partidos políticos 

tradicionais. Isto destaca que não estava, na pauta dos operários, a clara 

consciência da organização classista e de partidos políticos para transformar a 

ordem, situação que amadurecerá nos anos seguintes (De la Cruz, 1984: 66-

71). Também existiram algumas organizações mutuais de diversas categorias 

de operários, que serviam como corporações com caráter assistencial e 

cooperativo entre seus afiliados. 

 

Para meados da década de 1910, o projeto oligárquico-liberal começa a 

mostrar debilidades próprias do modelo de abertura centrado na agricultura, 

que faz sentir as repercussões da crise desencadeada com a primeira guerra 

mundial, e posteriormente, da grande depressão de 1929. Para esse período 

(década de 1910 a 1920), se conformam, no interior da classe oligárquica, 

outros setores que visando reformas progressivas no aparelho estatal e 

produtivo, tentarão governar o país com a finalidade de modernizar e revitalizar 

a estrutura econômica e social22. São os primeiros intentos de intervenção 

pública direta na economia por parte de uma facção da burguesia, que 

antecipando o colapso do modelo, visava, pelo alto, mudanças para atender as 

                                                                                                                                                     
como os dízimos) as quais a Igreja estava tentando cancelar, e desta forma evitar a separação 
entre ela e o Estado” (Ver: De la Cruz, 36, 133-134). 
 
22 Como sinalizamos, parte da burguesia estava sentindo a necessidade de fomentar novas 
estratégias de crescimento econômico sob o apoio do Estado.  Nesse sentido, no ano de 1912 
o deputado Alfredo González Flores propôs um projeto de criação de um Banco Hipotecário 
que permitisse créditos aos pequenos e médios produtores e artesãos, que estavam com 
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demandas das classes sociais subalternas e dos setores de classe média, que 

nesse momento estavam inseridos em organizações de classe legalmente 

constituídas e reconhecidas, que faziam uso dos mecanismos de luta social 

conhecidos: entre eles a greve parcial e integral e a procura de espaços para 

aprovação de leis trabalhistas no Congresso, as quais, por seu caráter 

incipiente, eram pontuais e não abrangia a totalidade da problemática da 

“questão social”, produto da dinâmica da relação capital x trabalho. 

 

Segundo De la Cruz, sob o impulso do Centro de Estudos Sociais 

Germinal23 foi fundamental a criação, em 1913, da Confederação Geral de 

Trabalhadores (CGT), que agrupou as diferentes categorias existentes na 

época, este movimento é possível, de acordo com o autor, porque para 1910 o 

operáriado artesanal estava muito bem desenvolvido, tinha atingido uma 

consciência social e política de classe mais clara, também se tinha coligado 

com organizações operárias internacionais da região e da América Latina, 

principalmente da América do sul24. Assim mesmo, a situação da seguridade 

social era cada vez mais complexa, e se refletia na falta de proteção ao 

trabalhador por parte do “Estado liberal paternalista e despreocupado da 

                                                                                                                                                     
possibilidades de expandir-se para ativar o mercado interno de produção e consumo de 
capitais.  Este deputado foi posteriormente eleito presidente pelo Congresso Nacional em 1914. 
 
23 O Centro de Estudos Sociais Germinal, fundado a princípios da década de 1910, estava 
dedicado a educar os operários com uma visão sociológica, sendo um dos seus principais 
promotores o educador e intelectual Omar Dengo. De la Cruz não carateriza essa sua 
referência como visão sociológica. Partimos do suposto que o autor se refere ao pensamento 
positivista, que através das idéias de Durkheim funda a sociologia como ciência social 
particular, tendo em consideração que estava na ‘moda’ na Europa, sobretudo na França. E 
também o centro se dedicou para promover formas de organização sólidas para o beneficio da 
luta operária. O que nos importa resgatar é o fato de que se introduzem idéias socialistas e 
anticapitalistas vindas de várias matrizes frente ao liberalismo dominante na época. Assim, sob 
o impulso deste centro em 1913 se cria a Central Geral de Trabalhadores, que também recebe 
idéias anarco-sindicais, trazidas através de um operário imigrante espanhol Juan Vera, que 
esteve participando da criação da CGT nesse ano. (Cf. De la Cruz, 1984:79). 
 
24 É reconhecido o contato que mantinha o grupo Germinal com políticos e intelectuais da 
vanguarda do México, que em 1910 teve a Revolução triunfante. E também com políticos e 
intelectuais de paises como Chile, Colômbia e Peru. 
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questão social, pelo que as lutas sociais procuravam garantias trabalhistas 

mínimas” (De la Cruz, 1984:79-80)25. 

 

A conjuntura econômica, política e social, do período entre 1914 e 1919 

vai mostrar pela primeira vez que o projeto da republica oligárquico-liberal 

estava começando a desmontar-se, produto de uma série de sintomas. Este 

episódio crítico se revela como parte da situação mundial da guerra, e das 

condições de país dependente de economia agrícola26.  Tal situação, que 

marca o divisor entre oligarcas-liberais e burguesia-reformista e progressistas, 

rompe de alguma forma com a unidade hegemônica da burguesia nativa, que 

até então governou o país27. 

 

Assim, surge a figura de Alfredo González Flores, economista e político 

que era parte dessa camada da burguesia-progressista, que tinha estudado e 

                                                   
25 A luta por uma Lei de Proteção contra acidentes de trabalho esteve presente neste período, 
segundo De La Cruz, desde 1907 no Congresso da Republica se conheceu um projeto de lei 
nesse sentido, que não teve aprovação, porem este foi retomado para a sua discussão por 
volta de 1912, quando o problema era mais visível, não obstante, este não foi aprovado na 
ocasião. Outras questões colocadas em pauta pela CGT foram as seguintes: bolsas para filhos 
de operários, fundar a Casa do Povo, e criar o “Montepío Nacional” que era como um Banco 
previdenciário para pagar a aposentadoria dos trabalhadores “pobres ou impossibilitados” para 
o trabalho. Aqui se observa o inicio de movimentos de reforma social da ordem liberal oligarca 
por parte das classes subalternas, que estavam por consolidar-se como sujeito histórico na 
ordem capitalista do país. 
 
26 Este período mostra como “o capitalismo monopolista conduz ao ápice a contradição 
elementar entre a socialização da produção e a apropriação privada: internacionalizada a 
produção, grupos de monopólios controlam-na por cima de povos e Estados. (...) Assim, para 
efetivar-se com chance de êxito, ela demanda mecanismos de intervenção extra-econômicos. 
Daí a refuncionalização e o redimensionamento da instância por excelência do poder extra-
econômico, o Estado” (Netto, 1996a: 20). No caso particular da Costa Rica, este percurso 
estava apenas começando e só atingirá esta complexificação na década de 1940-1950, quando 
se efetivou a reforma social, primeiro como um pacto entre burguesia e proletariado urbano, e 
logo com o fortalecimento político e emergência da classe media e pequeno-burguesa 
(rural/urbana), continuaram nas décadas seguintes a estratégia de intervenção baseada na 
política keynesiana, que imbricava as funções políticas do Estado organicamente com as suas 
funções econômicas. (Cf. Netto, idem: 21. Infra. 28). 
 
27 Esta afirmação encontra-se baseada no fato de que o processo de conformação dos partidos 
de caráter reformista e socialista foi levado a serio pela classe operária, ainda que na década 
seguinte não mostrassem coerência programática para defender as teses de fundo socialista 
que pregavam no cotidiano. Todo esse movimento forneceu elementos para a constituição do 
Partido Comunista da Costa Rica, fundado em 6 de junho de 1931. 
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conhecia os avanços da economia capitalista internacional28. González Flores 

tenta incorporar algumas estratégias reformistas, dentre elas a intervenção 

estatal na economia, como forma de promover e dinamizar o investimento na 

estrutura produtiva e de consumo interno. Isto através da criação do Banco 

Internacional da Costa Rica, que de certa forma se constituiu como um Banco 

Central; também dado o déficit na balança comercial, produto da interdição do 

comércio exterior pela guerra mundial, tentou estabelecer um sistema tributário 

direto ao capital, porém só teve sucesso com a promulgação da lei do imposto 

de renda e territorial, o que o levou ao enfrentamento direto com a classe 

dominante (oligarquia cafeeira), e inclusive, com seus correligionários.  Esta 

experiência terminou com um golpe de Estado e instauração da ditadura militar 

de Federico Tinoco em janeiro de 1917. 

 

O período da ditadura, que também tentou fazer reformas pelo alto, com 

a promulgação de uma constituição política, de mesmo traço liberal que a 

anterior, datada de 187129, mas incorporando algumas fórmulas sociais para 

harmonizar as relações entre operários e patrões, que na prática não foram 

executadas, dado o contraste da repressão política e civil que através do poder 

exerceu o general Tinoco30. Assim, o general vê prejudicada a sua 

                                                   
28 Lembre-se que neste período o capitalismo esta vivenciando a primeira guerra mundial. 
Estamos localizados na idade dos monopólios, na era do imperialismo clássico que vai, de 
1890 ate 1940 (Netto, 1996a:15). Netto sinaliza que o Estado sempre jogou um papel 
importante na formação do sistema capitalista. Mais, com “o ingresso do capitalismo no estágio 
imperialista, essa intervenção muda funcional e estruturalmente” (Idem, 20) e continua dizendo 
que “Na idade do monopólio, ademais da preservação das condições externas da produção 
capitalista, a intervenção estatal incide na organização e na dinâmica econômica desde dentro, 
e de forma contínua e sistemática. Mais exatamente, no capitalismo monopolista, as funções 
políticas do Estado imbricam-se organicamente com as suas funções econômicas. (...) O eixo 
da intervenção estatal na idade do monopólio é direcionado para garantir os superlucros dos 
monopólios – e, para tanto, como poder político e econômico, o Estado desempenha uma 
multiplicidade de funções” (ibidem: 21). O Estado atua, entre outras funções, como “um 
instrumento de organização da economia, operando notadamente como um administrador dos 
ciclos de crise” (Ibid: 22). 
 
29 O interesse geral da Constituição de 1871 é desenvolver, frente ao problema social, as 
liberdades individuais, onde o Estado não intervém.  É a máxima de que o indivíduo está a 
frente e acima do Estado, tudo pelo indivíduo nada pelo Estado. 
 
30 Dois aspectos que devem ficar claros se referem às condições do regime Tinoquista. Por 
uma parte a procura de uma nova constituiç ão foi considerada como um recurso viável, por 
parte da facção oligárquica que apoiava a ditadura para enfrentar o futuro do desenvolvimento 
econômico e social do país. Desta forma, se elaborou uma nova constituição, que à diferença 
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permanência no governo que se estendeu até agosto de 1919, quando foi 

derrubado pelas mobilizações sociais da oposição, que contemplavam o 

movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores e intelectuais socialistas 

revolucionários e progressistas congregados na Central Geral de 

Trabalhadores e o movimento armado que se formou como “Junta 

Revolucionária”. 

 

Todo este processo, ainda que incipiente, foi o impulsionador para que 

as forças reformistas e progressistas ingressassem no cenário político 

costarricense, seja como parte de cargos políticos no governo ou conformando 

organizações de intelectuais, tais como o centro de estudos socialista de 

Aniceto Montero e seu partido Socialista, o partido Reformista de Jorge Volio, e 

mais tarde o partido Comunista, em 1931. Desde suas trincheiras se 

estabelecem as bases para avançar na reforma social e política, a qual só foi 

possível consolidar após um conflito armado, na Guerra Civil de 1948. É 

importante sinalizar que este foi um longo processo de lutas sociais, 

certamente iniciado durante a década de 1920-1930, quando se esgotou o 

modelo oligárquico-liberal, que em “combinação direta com as tendências do 

capitalismo mundial, desembocou na grande crise de 1929” (Vega, 1983:293). 

 

Este processo mostra a emergência de novas classes sociais – a 

constituição do proletariado urbano (artesãos e operários) e rural 

                                                                                                                                                     
da de 1871, incorporava pela primeira vez um artigo referente às relações entre trabalhadores 
e patrões. O artigo 10, que expressava que é dever do Estado velar pelo bem-estar da classe 
trabalhadora, assim como sancionar as leis necessárias para este fim, promoverá as 
instituições que tenham por objeto harmonizar as relações entre operários e patrões, que 
tendam a melhorar a situação econômica e a proteção em caso de doença, velhice ou 
acidentes, ou de outras circunstâncias independes de sua vontade (De la Cruz, 1984:90). Cabe 
a notação, de acordo com De la Cruz, que esta legislação social foi possível atingir pelo 
patamar da luta social e também como aspiração da classe trabalhadora, não obstante, 
posterior à queda da ditadura, esta constituição ficou sem efeito e se retomou a de 1871, o que 
demonstra, ainda, que a organização dos trabalhadores não tinha clara consciência política do 
significado de sua luta, situação que amadurecerá nas décadas seguintes. Por outro lado, se 
constatou que diante da oposição, o governo militar impôs limitações importantes, no que diz 
respeito às liberdades cidadãs, fechou qualquer possibilidade de entendimento com as outras 
facções da burguesia, que assumiam os valores liberal-democráticos como fonte e inspiração 
da luta política e econômica; isso unido à luta do movimento popular e a um movimento armado 
que, organizado como “junta revolucionária” desde a Nicarágua, propiciou, dentre outros 
fatores, a queda da ditadura militar em agosto de 1919. 
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(trabalhadores camponeses ligados à agroindústria do café e banana), a 

pequena burguesia urbana (comerciantes e importadores) que ingressam no 

cenário político do país, exigindo seu reconhecimento como classe e lutando, 

através de organizações operárias, sindicatos, associações, centros de cultura 

popular para a formação cívico-política e de partidos políticos propriamente 

ditos, que de alguma forma representavam as aspirações destas classes 

sociais. 

 

As leis que se aprovaram neste período até aqui sinalizado, representam 

um prolongado processo de lutas sociais, como parte dos ganhos das classes 

subalternas. Neste sentido se destacam a jornada de trabalho de oito horas, o 

reconhecimento oficial do direito de greve e de organização operária, a 

conformação de algumas instituições de caráter social como foi o caso em 

1925 do Banco Central de Seguros (hoje Instituto Nacional de Seguros), 

responsável, entre outros, pelos serviços de seguros de incêndio e de 

acidentes de trabalho, de acordo com a Lei de Acidentes do Trabalho aprovada 

nesse mesmo ano (lei que desde 1907 estava no Congresso). Também em 

1928, para atender a situação social de desemprego e trabalho, o governo se 

vê impelido a criar a Secretaria de trabalho e Previdência Social com a 

finalidade de preparar um projeto de código de trabalho31, inspecionar os 

centros de trabalho e fundar o Instituto para Estudos Sociais, entre outros 

planos.  Em finais da década de trinta, mais exatamente em 1929, se propôs 

uma lei para criar o Patronato Nacional da Infância (PANI), aprovada até 

193232, o qual será encarregado da proteção e salvaguarda das crianças em 

condições de exploração, violência e outras similares.33 

                                                   
 
31 Esta situação é o antecedente jurídico imediato para o decreto lei No. 5 de 12 de maio de 
1942, que implantou o Código de Trabalho, ainda vigente na Costa Rica (De la Cruz, idem: 
136). 
 
32 Uma primeira proposta de criar esta instituição foi feita pela educadora Carmen Lyra, 
conhecida autora de literatura para crianças e lutadora pelos direitos da mulher e a causa 
operária. A instituição é popularmente conhecida pela sigla PANI, criada em 1932, quando se 
aprovou a lei. Esta lei se modificou em 1996, pela Lei No. 7648 em vigência. 
 
33 Nestas instituições se reconhece historicamente a presença de funcionários dedicados a 
atividades de caráter técnico-social; inclusive naqueles primeiros anos tinha-se a presença de 
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Até aqui é evidente que algumas conquistas pontuais ou parciais34, 

foram atingidas durante este período, que vai de 1914 até 1930, quando 

começa a sentir-se os primeiros efeitos da crise mundial, que teve no ano de 

1929 seu momento mais dramático de depressão econômica nos países mais 

desenvolvidos. Para De la Cruz, esta crise atingiu simultaneamente os países 

centrais e periféricos. No caso da Costa Rica foi muito afetada pelo modelo de 

desenvolvimento aberto e dependente, no que diz respeito ao comércio 

exterior, nível da renda, sistema financeiro, fiscal e cambiário. A crise foi 

sentida pela queda dos preços internacionais do café e da banana, o que 

provocou um nível de desemprego maior, instabilidade da moeda, especulação 

de bens básicos, entre outros efeitos (De la Cruz, 1984: 217-219). 

 

Esta crise vai marcar o roteiro (político, social, econômico) durante toda 

a década de trinta e parte da década seguinte, quando abertamente o modelo 

se esgota, e se dará a possibilidade de promover algumas das reformas sociais 

e políticas, que em todo este período se colocaram na pauta das aspirações 

das classes sociais em pugna, organizadas, em partidos políticos ou 

movimentos de classe. Inclusive, na segunda metade da década de trinta, se 

retoma o movimento “pelo alto” de reformas econômicas bancarias e fiscais35, 

que permite certo nível de intervenção do Estado, mas em condições limitadas 

pela própria classe oligárquica cafeeira; dado que ainda controlavam o poder 

                                                                                                                                                     
“visitadores domiciliares” que indagavam as condições dos meninos e suas famílias, e as 
condições de trabalho nas fábricas e nas empresas agrárias. Sinalizamos este fato, para 
pesquisadores interessados nas protoformas do Serviço Social na Costa Rica. 
 
34 Apoiando-nos em Netto, afirmamos que por trás dessas conquistas “está um processo 
peculiar: a intervenção estatal sobre a ‘questão social’ [que se realiza] fragmentando-a e 
parcializando-a” (Netto, 1996a: 28). São os primórdios da organização da classe trabalhadora 
como sujeito político. 
 
35 Reformas que se afastam do ideário liberal clássico e se apresentam como medidas de 
ajuste, com a intenção de, logo superada a crise, afirmar o caminho do ideário liberal. Estas 
medidas formuladas, de alguma maneira em 1914-1915 pelo governo de Alfredo González 
Flores, se retomam tardiamente até 1936, quando a crise está presente. Consideramos que 
este era o momento em que as condições sociais e políticas estavam amadurecidas para sua 
efetivação, estas serviram para contrastar com o avanço das idéias socialistas e comunistas 
que nesse período avivavam a classe operária e camponesa, e também para incorporar a 
Costa Rica ao projeto de modernidade do capitalismo monopolista. 
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econômico e político no país sob o esquema de corte liberal. É sintomática que 

a reforma social de 1941-4336, não seja expressão direta de um projeto37 

nacional de desenvolvimento, pelo contrário, é o interesse de uma facção da 

burguesia oligárquica, que visava modernizar o aparelho estatal para adaptar o 

país às novas demandas do capitalismo mundial, e não significava uma 

mudança de caráter estrutural. 

 

Este processo permitiu a possibilidade da conformação de alianças entre 

diferentes classes e setores de classe com variada extração e origem. Por um 

lado, o bloco promotor da reforma de 1941-43, conformado pelo governo 

republicano de Rafael Angel Calderón Guardia, a Igreja Católica (representada 

pelo seu bispo Mons. Victor Manuel Sanabria Martínez38), e o Partido 

Comunista, que mudou de nome para Vanguarda Popular (com seu líder 

histórico Manuel Mora Valverde). Estes dois setores: o Partido Comunista e a 

Igreja Católica deram o suporte social que permitiu ao governo manter uma 

base de apoio popular. No caso do Partido Comunista, dada a influência que 

                                                   
 
36 Que se popularizaram sob o nome das “reformas e garantias sociais da década de 40”. Este 
fato tem sido tratado na tradição política de forma personalizada, sob o nome das “garantias 
sociais do Dr. Calderón Guardia” principalmente, como sendo ele o “reformador social” da 
Costa Rica, (clara mostra das lembranças do caciquismo na tradição oligárquica) sem 
considerar, de fato, a presença de vetores sócio-políticos, como as lutas de classes, que nesse 
período vigorava com a forte presença da classe operária, a qual desde a década de 1920 já 
vinha forjando a necessidade de reformas sociais, o que só foi possível na década de 1940, 
como parte da crise do regime da oligarquia liberal e da estratégia da classe dominante 
reformista – conservadora, de manter sua hegemonia, com todas as contradições e conflitos 
que nesse período aconteceram. Isto não impediu que, por sua vez, tomasse força o 
movimento socialista que teve truncadas suas aspirações quando perdeu na guerra civil de 
1948, o que deu passo à ascensão da classe média emergente como nova burguesia integrada 
por pequenos e médios proprietários, empresariado com interesses de industrializar o país e de 
modernizá-lo, que se instaurou no poder a partir de 1948 como classe hegemônica. 
 
37 Com relação à conformação de um projeto nacional, desde 1940, o Centro de Estudos dos 
Problemas Nacionais vinha discutindo e sentando as bases de sua proposta, sob o amparo da 
corrente social-democrata. Este foi um projeto pensado e coerentemente articulado, o qual 
serviu de base programática, em alguma medida, da Junta de Governo vencedora da guerra 
civil e, posteriormente, do Partido de Libertação Nacional criado em 1951. Por sua parte, a 
burguesia cafeeira, na realidade, nunca teve outro projeto além da visão liberal, que desde o 
seu inicio o acompanhou. 
 
38 O arcebispo da igreja católica costarricense Monsenhor Victor Manuel Sanabria Martínez 
assumiu, na década de trinta, o bispado. Este foi historicamente catalogado como um clérigo 
progressista, formado na doutrina social da Igreja. Parte substantiva de sua estratégia de ação 
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tinha entre os operários urbanos e trabalhadores na plantação de banana, e 

por sua parte os fiéis seguidores da Igreja católica no país, que pertenciam aos 

diversos segmentos e classes sociais. Por outro lado, se encontrava a 

tradicional burguesia cafeeira liberal que buscou alianças com os setores 

emergentes da classe media, comerciantes e setores da pequena burguesia 

que de alguma forma estavam vinculados às demandas e condições do 

comércio exterior (importações de artigos para uso doméstico e insumos à 

produção, e de exportações de produtos agrícolas). 

 

Estas alianças compulsórias marcaram o ritmo da dinâmica social no 

período de 1940 até 1948, onde se destaca o partido Comunista, por um lado, 

e a conformação de um núcleo de características reformistas39, que 

posteriormente assumirá a bandeira de corte social-democrata, com a criação 

do partido da Libertação Nacional em 1951. 

 

No que diz respeito à reforma social encaminhada pelo bloco formado 

pela Igreja Católica, o Partido Comunista40 e o Governo, entendemos que foi a 

igreja quem obteve as maiores vantagens, dado que negociou em seu 

interesse alguns benefícios sobre sua participação na vida pública, retomando 

aspectos que àquelas leis liberais de 1884-1889 tinham-lhe retirado do seu 

poder e influência política. Sinalizamos este aspecto para observar que a Igreja 

                                                                                                                                                     
social e política, consistiu em incentivar os leigos e clericais a manter a forte presença social da 
Igreja na realidade do país. 
 
39 Núcleo que em termos ídeo-políticos se expressa na conformação do Centro de Estudos 
para os problemas Nacionais em 1940, por parte de uma camada de jovens intelectuais, 
influenciados pela corrente social-democrata européia. Estamos pensando principalmente em 
Rodrigo Facio Brenes, Carlos Monge Alfaro e Isaac Felipe Azofeifa. 
 
40 No caso particular do Partido Comunista nomeado como Vanguarda Popular, as 
conseqüências políticas foram negativas, no sentido de que se proibiu sua participação legal no 
país, os principais líderes foram exilados posteriormente à derrota militar em 1948. Também 
desde 1946 se teceu uma campanha anticomunista com matizes de “guerra fria” (Vega, 
1983:339), que foi conhecida como a “história negra do partido comunista”. Esta campanha 
será ampliada, notoriamente, na segunda metade do século XX. É mister ressaltar, em apelo à 
verdade histórica, que o Partido Comunista Vanguarda Popular e toda ou qualquer 
denominação de esquerda, esteve na ilegalidade desde o ano 1948, logo o triunfo da oposição 
na guerra civil. Situação que se estendeu até 1972, no terceiro mandato de José Figueres 
Ferrer (líder político vencedor em 1948), quando se legalizou novamente no jogo democrático, 
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Católica investe numa “estratégia política” que lhe permite reativar sua 

presença no cenário social e especificamente na organização operária. Data 

neste período a fundação da Central Sindical Rerum Novarum, em 194541. 

Além disso, a Igreja soube deslocar-se do bloco no momento em que a 

campanha contra o “caldero-comunismo” se iniciava, por parte da oposição 

política42, onde também tinha clérigos que a representavam. Logo após o 

processo eleitoral fraudulento de 1948, a oposição política transformou-se em 

movimento armado, sendo que através da guerra civil atinge o poder. Posterior 

à guerra civil, destaca-se o fato de que a Junta de Governo convoca uma nova 

Constituinte em 1948, na qual se manteve a prerrogativa do Estado 

costarricense como um Estado confessional católico, somado ao respeito da 

liberdade religiosa e de culto, que ainda está vigente na Constituição Política 

do país. Esta determinação histórica mostra o poder e o interesse da Igreja em 

manter sua participação ativa na realidade social costarricense, abrangendo 

todos os espaços possíveis de intervenção pública, e, principalmente, em áreas 

estratégicas, para manter sua hegemonia43 e legitimidade social; tais como a 

educação básica44 e de nível superior universitário, espaço onde encontrou 

uma possibilidade real de inserção, através da recém criada (em 1942), 

                                                                                                                                                     
a participação política de partidos de esquerda e nomeadamente daqueles intitulados 
comunistas. 
 
41 A criação desta central sindical quebrou a unidade sindical. Segundo James Backer (apud. 
Vega, 1983:329) à medida que aumentou a intensidade da ‘guerra fria’, maiores foram as 
tensões intersindicais. Também se deu uma aproximação da Rerum com as centrais sindicais 
norte-americanas, interessadas em conformar uma confederação sindical anticomunista na 
América Latina. Outro aspecto a destacar é que a Rerum, através de seu fundador o Padre 
Benjamin Nuñez, mantinha um estreito vínculo com o Centro de Estudos para os Problemas 
Nacionais, ambos com posições anticomunistas definidas. 
 
42 Este movimento se gesta ao finalizar a II Guerra Mundial em 1945. O chamado “caldero-
comunismo” foi uma denominação dada pela oposição àquela aliança entre os comunistas e o 
governo de Calderón Guardia. Como se aprecia, a Igreja ficou de fora dessa alusão 
propagandista usada para deslegitimar o governo. Estrategicamente em 1945, a Igreja se 
afasta da Aliança e começou a criticar o governo de Teodoro Picado (sucessor de Calderón 
Guardia em 1944, que ganhou sob a suspeita da fraude eleitoral) fazendo eco de certas críticas 
no direcionamento das verbas públicas, do nepotismo, da fraude eleitoral, entre outras (Cf. 
Vega, 1983:338). 
 
43 Para uma compreensão inicial do conceito de hegemonia, cf. Gruppi, 1978. Simionato, 1995. 
(cap.1, item: 1.3).  
 



www.ts.ucr.ac.cr 50 

Universidade da Costa Rica, na qual incorporam-se clérigos com a qualificação 

acadêmica necessária45 para formar parte do quadro docente de alguns cursos 

das ciências humanas (filosofia, letras, direito, economia e especificamente do 

Serviço Social). 

 

Assim, dadas essas condições sócio-políticas, a intencionalidade 

reformista da burguesia cafeeira extrapolou seus objetivos, como parte da 

realidade antagônica das classes sociais em conflito, produto das contradições 

postas pela dinâmica da relação capital x trabalho no contexto econômico, 

político e social local e da instabilidade do contexto mundial da Segunda 

Guerra Mundial. Contudo, essas reformas ou ajustes abrem o espaço para a 

modernização capitalista e a conformação da estratégia de tipo 

desenvolvimentista, que na década de cinqüenta se adensará e se fortalecerá, 

afetando toda a segunda metade do século XX, com a implementação do 

Estado intervencionista - desenvolvimentista, que se converterá na base de 

sustentação do projeto político do partido de Libertação Nacional, que foi o 

grande vitorioso pós-48, e o qual direcionará com sua hegemonia de classe, a 

vida política, econômica e social da Costa Rica, comandada pelo seu líder 

histórico José Figueres Ferrer. 

 

 

1. 2. A Reforma Social e a criação da Escola de Serviço Social 

na Costa Rica. 

 

                                                                                                                                                     
44 Na área educativa tem tido grande influência na conformação de centros educativos de 
primeiro e segundo graus vocacionais, capacitando jovens em nível técnico-profissionalizante. 
 
45 É sabido que, a Igreja por seu caráter mundial, tem mantido historicamente a estratégia de 
qualificar vocacional e profissionalmente os sacerdotes e leigos interessados no serviço 
religioso. No caso da Costa Rica, parte dessa estratégia se viu fortalecida no período de 1930-
40, quando um grupo seleto do clero foi destinado a estudar na Europa: na Bélgica e na França 
principalmente; onde tiveram a formação básica da filosofia neotomista e da doutrina social da 
Igreja, com todas suas implicações diretas na história do país. Sobre este tema existem alguns 
estudos, dentre os mais relevantes, uma pesquisa sobre a Igreja e sindicalismo em Costa Rica 
de James Backer (1974), no qual mostra claramente esta relação de acontecimentos históricos 
marcantes no país, particularmente na conformação da organização operária. 
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No caso particular do surgimento do Serviço Social na Costa Rica, 

chamamos a atenção para o processo descrito anteriormente, porque ele 

conforma o processo histórico quando o país se insere na dinâmica do 

capitalismo mundial e adquire suas características particulares nessa mesma 

dinâmica que, como vimos, se determina num longo período histórico, que a 

partir de 1870, principalmente, começou a tecer as raízes institucionais próprias 

do Estado capitalista liberal-democrático da era moderna. 

 

Contudo, quando o país ingressa na década de trinta, as condições 

sociais, políticas e econômicas mostravam a necessidade de avançar na 

modernização do Estado. Porém, com o avanço das idéias socialistas e 

comunistas se imprime um caráter diferente às lutas de classes, pois pela 

primeira vez estava constituído um partido comunista que pregava a revolução 

social, em face ao capitalismo, o que de certa forma ‘atormentava’ a oligarquia 

cafeeira e a Igreja Católica46. Este processo demarca o surgimento, em cerne, 

da nomeada “questão social”47 na Costa Rica, ou se se quer, de suas 

                                                   
 
46 Estamos de acordo com Manuel Manrique Castro, quando sinaliza que “a Igreja movia-se no 
interior de um projeto mais geral de reforma social, cujo principal conteúdo era a luta pela 
recuperação da hegemonia cristã, quando esta começou a perigar em função tanto da 
influencia marxista quanto da proposta liberal” (Castro, 1993:45). Lembre-se que a Igreja 
Católica levantou sua crítica contra a “questão social” no capita lismo através primeiramente da 
encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, divulgada a 15 de maio de 1891 (que - como 
vimos - influi de forma incipiente no âmbito costarricense quando o Bispo Bernardo Augusto 
Thiel, em 1893, publicou a Carta pastoral No.30). Também algumas daquelas críticas da Igreja 
são retomadas e adensadas em 1931, quando o papa Pio XI publica a encíclica Quadragésimo 
Anno, em 15 de maio, comemorando os quarenta anos de aniversario da encíclica redigida por 
seu antecessor Leão XIII. Com estas encíclicas “O combate contra a secularização e a 
racionalidade que acompanham a expansão do capitalismo assumiu o caráter de utopia social, 
inspirada no passado da hegemonia ideológica da Igreja sobre a sociedade e o Estado, e 
consistia na tentativa de restaurar este domínio perdido” (Castro, idem). 
 
47 É bom lembrar que “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, 
exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado (...) O 
Estado passa a intervir diretamente nas relações entre o empresariado e a classe trabalhadora, 
estabelecendo não só uma regulamentação jurídica do mercado de trabalho, através de 
legislação social e trabalhista específicas, mas gerindo a organização e prestação dos serviços 
sociais, como um novo tipo de enfrentamento da questão social. Assim, as condições de vida e 
trabalho dos trabalhadores já não podem ser desconsideradas inteiramente na formulação de 
políticas sociais, como garantia de bases de sustentação do poder de classe sobre o conjunto 
da sociedade” (Iamamoto e Carvalho, 1995:77-78). No caso da Costa Rica, este processo 
amadurece no período entre 1930-1948, e se cristaliza como tal depois da década de 1950 e 
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refrações, produto da dinâmica contraditória capital X trabalho, dado que a 

conformação de um partido político da classe trabalhadora era, ainda que 

incipiente, a expressão de seu ingresso no cenário político, este era o corolário 

para tentar direcionar as lutas de classes em beneficio dos trabalhadores e 

criar as bases para um projeto revolucionário socialista. Não obstante, como 

mostra a história do país, o roteiro seguido pelo Partido Comunista nesse 

período esteve encaminhado mais para uma direção reformista-progressista 

que revolucionaria propriamente dita. 

 

Esta situação fez com que se implementassem, ainda que de forma 

tênue, fórmulas político-econômicas de intervenção pública48, que de alguma 

maneira contradiziam o ideário liberal. Igualmente “o sistema político viu-se 

lançado em vários momentos perto da ilegalidade, por iniciativa das próprias 

autoridades políticas e pela reação da burguesia agro-comercial e de seus 

líderes, contrários a satisfazer os clamores da reforma, ainda que fosse no 

plano da participação política. Muitos movimentos repressivos e autoritários se 

deram nesse período [1934-1939-JR], com o apoio tácito da Igreja, assim se 

legitimavam autênticas ‘cruzadas’ cristãs, anticomunistas e democráticas, 

necessárias para salvar a ordem, a pátria e a família” (Vega, 1983:322). 

 

Neste processo de lutas sociais, se definem claramente três setores: os 

que pregavam a reforma social dentro da ordem, os que se opõem a qualquer 

tipo de reforma, e os que pretendem revolucionar o sistema. Dentre os 

primeiros, estava a Igreja, e diversos setores de todas as classes sociais, 

inspirados no ideário social-cristão e também outro segmento incentivado pela 

corrente da social-democracia, conformado por intelectuais e estudantes, 

pequenos empresários e trabalhadores, que em seu conjunto não partilhavam 

das idéias comunistas. No segundo os burgueses oligarcas liberais 

                                                                                                                                                     
atinge até o presente. Confronte-se De la Cruz (1984) para uma aproximação histórica das 
lutas sociais que antecederam este período. 
 
48 Nos estamos referindo ao período entre 1934 e 1939, antecedente imediato do processo da 
Reforma Social amadurecido na década de 1940. Em 1934 o Estado já tinha estabelecido 
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anticlericais, e no terceiro os comunistas, socialistas e também anarquistas49. 

Estes setores, ao ingressar na década de 1940, se confrontaram de tal forma, 

de modo a permitir a possibilidade de implementar algumas reformas sociais 

fundamentais, a partir de 1942. É importante salientar que neste processo foi 

decisiva a manutenção da hegemonia por parte da burguesia. Certamente a 

classe trabalhadora estava bem posicionada, porém, o movimento político da 

classe média burguesa emergente, na correlação de forças demonstrou sua 

capacidade de coesão, de negociação e de luta em face das outras classes em 

disputa, atingindo o poder do Estado com o triunfo na guerra civil, e 

posteriormente estendeu sua hegemonia ao conjunto da sociedade, com a 

consolidação do projeto nacional de desenvolvimento, na segunda metade do 

século XX. 

 

Mesmo assim, na década de quarenta, o país vive a reforma social, que 

permite a criação de instituições de seguridade social e das leis trabalhistas. 

Dentre as mais importantes estão: a criação da Caixa Costarricense de Seguro 

Social, a inclusão, na constituição, do capítulo sobre as “garantias sociais” e a 

promulgação do Código de trabalho, as quais representaram avanços 

incontestáveis na proteção e direitos trabalhistas. Estas reformas, ainda que 

não expressassem um ‘projeto nacional’ de desenvolvimento capitalista, foi o 

princípio da modernização do país em face das condições do capitalismo 

mundial. Também chamamos a atenção para a criação da Universidade da 

Costa Rica, em 1942, como instituição pública de ensino superior, que 

expressa o interesse da classe política por incentivar a formação profissional 

de recursos humanos qualificados, para enfrentar os desafios do incipiente 

processo de modernização. 

 

                                                                                                                                                     
algumas instituições públicas que realizavam intervenções na “questão social”,  como vimos no 
item I. 
49 Certamente o anarquismo não era uma corrente muito ampla no cenário nacional, mas 
segundo De la Cruz desde a década de 1910 este ideário foi conhecido no país (Cf. De la Cruz, 
1984: 79-86) (Ver nota 23). 
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Nesse marco de lutas e conflitos sociais, foi criada a Escola de Serviço 

Social50 no país, em 18 de março de 1942, como uma entidade particular51, e 

logo a partir de 1944 a mesma foi integrada à Universidade da Costa Rica, 

reconhecendo-lhe seu caráter de nível universitário, incorporando-se ao 

sistema de ensino superior público, contando com o apoio orçamentário do 

Estado. Para tanto, segundo Ramírez (1996), Molina e Romero (1996a)52, a 

criação da Escola de Serviço Social se produz como resposta a uma 

necessidade de capacitar recursos humanos para as instituições de bem-estar 

social que se fortaleceram nessa época. Sobre esta questão é plausível 

ponderar que a criação da Escola está intimamente ligada ao processo de 

modernização capitalista na Costa Rica e coincide claramente com as reformas 

sociais aprovadas nesse período histórico, como argumentamos neste estudo. 

                                                   
50 Certamente que a criação de uma escola “inaugura uma etapa nova dentro da profissão, tal 
como vinha sendo exercida, e representa um novo patamar de institucionalização que se 
produz com a incorporação do Serviço Social ao espectro das profissões de nível superior” 
(Castro, 1993:28). 
 
51 Desconhecemos a existência de uma pesquisa sobre este processo particular, que permita 
detectar os interesses dos seus fundadores e as motivações para a criação da escola. Porém, 
como bem sinaliza Castro, defendemos a tese de não superestimar a iniciativa pessoal 
particular nem pelo contrário cair num determinismo massificador, é preciso vincular este 
processo ao conjunto de determinações que a contextualizam e viabilizam, situado 
historicamente na dinâmica de seu tempo, no interior de uma concepção de classe e de projeto 
macrosocial que “conferia ao Serviço Social determinadas potencialidades de ação” (Castro, 
1993:34). Destacamos que seus promotores inicialmente o foram o advogado Lic. Héctor 
Beeche Luján e o Dr. Santi Quirós Navino, ambos em sua ordem, assumiram a direção da 
escola, pelo espaço de dois anos até 1944. (Cf: Valverde. In: Revista Costarricense de Trabajo 
Social. No. 10. Novembro 1999). É necessário aclarar, a fim de evitar um risco ou erro 
metodológico muitas vezes cometido por vários analistas da história do Serviço Social da 
América Latina, que equalizam a fundação da primeira escola de Serviço Social e a 
emergência da profissão, de acordo com Castro, “Trata-se de uma limitação no entendimento 
do processo, que é muito mais complexo que a iniciativa, de uma ou várias personalidades, de 
criar um centro de formação” (Castro, 1993:28). E continua a destacar que: “A criação de uma 
escola, em si mesma, não equivale à abertura de um processo que se quer identificar como o 
início de uma profissão. A fundação das primeiras escolas (...) apenas revela momentos 
específicos de um processo de maturação que atinge um ponto qualitativamente novo quando 
a profissão começa a se colocar sua própria reprodução de modo mais sistemático” (Castro, 
idem:29). 
 
52 As autoras são docentes da Escola de Trabalho Social (ETS) da Universidade da Costa Rica 
(UCR). A informação foi tomada do portal da internet da Escola de Serviço Social da UCR. A 
Msc. Maria de los Angeles Ramírez expõe esta idéia na seção da História da Escola: A prática 
acadêmica na escola de Trabalho Social da UCR. E as Msc. Lorena Molina e Ma. Cristina 
Romero são professoras catedráticas da Escola de Trabalho Social (UCR). Documento 
elaborado em 1996. Encontra-se na Biblioteca Virtual de Trabajo Social.  Endereço: 
http://cariari.ucr.ac.cr/~trasoc/trabsoc.html Escuela de Trabajo Social Universidad de Costa 
Rica. 
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Para Molina e Romero, a origem da profissão na Costa Rica está na 

modernização institucional para o atendimento de serviços sociais na área de 

saúde, infância e família. Elas destacam que “O conjunto de orientações 

político-económicas que definem a intenção de incorporar a Costa Rica no marco 

do desenvolvimento moderno, configura o contexto no qual germinam as ações 

institucionalizadas em matéria de serviços sociais e que, logo adquire o caráter 

de profissão. Os pioneiros e as pioneiras se encontram há sessenta anos na área 

da Saúde Pública e com a criação do Patronato Nacional da Infância em 1932, 

para atender os problemas da criança e da família” (Molina e Romero, 1996a:2). 

(o destaque é nosso). 

 

Este argumento nos permite afirmar a emergência da profissão como 

sendo parte de sua inserção na divisão social e técnica do trabalho, como um 

produto histórico “ao se constituir em expressão de necessidades sociais 

derivadas da prática histórica das classes sociais no ato de produzir e 

reproduzir seus meios de vida e de trabalho de forma socialmente 

determinada” (Iamamoto, 1997:88)53. Assim, o surgimento da profissão como 

prática no âmbito do Estado se sustenta sob a base de sua inserção como 

especialização do trabalho coletivo no contexto de um processo histórico de 

lutas de classes que marcam para a década de 1940 o amadurecimento das 

condições sociais, políticas, econômicas e culturais que permitem um novo 

patamar na institucionalização da profissão, atravessada pelos diversos 

projetos societários em pugna nesse período histórico. 

 

Neste marco de análise, com a integração da Escola de Serviço Social 

na Universidade da Costa Rica corresponde ao Conselho Universitário nomear 

o responsável pela direção acadêmica da Escola de Serviço Social, cargo que 

                                                   
 
53 Esta citação forma parte da Conferência pronunciada pela autora no III Encontro de Trabalho 
Social: México, América Central e Caribe, realizado em Tegucigalpa (Honduras), de 26 a 30 de 
agosto de 1985. (Publicado posteriormente em forma de capítulo em Renovação e 
Conservadorismo no Serviço Social, 1ra. Edição, 1992). 
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se destinou ao presbítero Francisco Herrera Mora54. A incorporação do 

presbítero na direção da Escola em 1944 estabelece para a profissão uma 

certa orientação na formação dos primeiros assistentes sociais. Para nosso 

interesse, desde a dimensão ética e política, traz para o Serviço Social sua 

vinculação ídeo-política com os princípios da perspectiva social-cristã de 

reformismo social da Igreja Católica, para o que partimos da premissa de que 

esta se dá, como em outros países de América Latina, sob o amparo das 

encíclicas Rerum Novarum e Quadragésimo Anno, principalmente, e dos 

posicionamentos filosóficos de leigos que incentivaram essa perspectiva. 

 

Neste processo, posteriormente, também se evidencia a incidência das 

bases do Serviço Social norte-americano, que influirá, sobretudo na segunda 

metade do século XX na formação de profissionais da Costa Rica. Segundo a 

pesquisa de Campos et alii (In: Molina e Romero, 1996a) foi a partir de 1965 

que se incorporam ao curso de Serviço Social o método de caso social e os de 

grupo e de comunidade. Vale resgatar o aspecto de que este processo 

incorpora no Serviço Social matrizes teóricas e filosóficas vindas de diversas 

fontes, que em sua base de sustentação colidem entre si, o que certamente 

evidencia o sincretismo que as unifica na sua trajetória. 

 

Assim explicitado, este processo se complexifica ainda mais quando se 

engaja à de modernização capitalista, que posterior a 1948, se torna dominante 

na sociedade costarricense, onde categoricamente se afirma o ideário social–

democrático impulsionado pelo Partido Libertação Nacional, como sendo a 

base de sustentação do projeto nacional de desenvolvimento. No fundo se 

tratou, em termos ídeo-políticos e culturais, de uma projeção dos interesses de 

classe da nova burguesia emergente, que claramente perfilou este ideário 

                                                   
 
54 O Padre Herrera esteve na direção da Escola por espaço de 27 anos, até 1971, quando se 
aposentou. Não contamos com o documento que sustenta nossa afirmação de que o Padre 
Herrera tinha obtido o grau de assistente social na Europa, mas conhecendo as requisições do 
conselho universitário, a prioridade estava dada para aquele que tinha a mais alta qualificação 
na área profissional em que concorria ao cargo. É provável que o padre Herrera fosse o único 
costarricense com o grau de assistente social nessa época, produto do interesse da Igreja de 
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contra a oligarquia tradicional cafeeira, que como vimos, exercitou seu domínio 

político e econômico desde a segunda metade do século XIX e na primeira 

metade do XX, assim como contra a influência das correntes socialistas e 

comunistas que estavam presentes e tinham demonstrado certo nível de 

adesão por parte das classes subalternas e dos trabalhadores urbanos e rurais. 

 

 

1.3. A estratégia do Estado no “projeto nacional” de 

desenvolvimento. 

 

Para entendermos a particularidade da Costa Rica é importante retomar 

a questão da lógica do Estado moderno que encontra seu fundamento na 

própria “lógica do capital”; desta, deriva sua função estratégica, em 

consonância com o jogo capitalista para a manutenção da ordem. Porém, a 

conquista do sufrágio universal, a criação de partidos políticos de massa, as 

organizações sindicais de trabalhadores, enfim, a irrupção do movimento dos 

trabalhadores na esfera das demandas sociais, econômicas e políticas, com o 

caráter revolucionário histórico que as enforma, levantou a necessidade de 

abrir espaços democráticos, como parte das lutas de classes e da 

concessão/conquista que está presente no processo histórico-social. 

 

Como vimos no item I, na Costa Rica este processo teve seu momento 

crítico na segunda metade da década de 40, quando desembocou em 1948 na 

guerra civil55. A partir daí se constituiu no poder uma burguesia emergente que 

procurou o ‘fortalecimento e ampliação da classe média’ através de políticas 

‘re-distributivas de corte keynesiano’ e a procura da harmonia social que 

                                                                                                                                                     
capacitar clérigos e leigos no exterior, em áreas estratégicas para a intervenção sócio-política 
no país. 
 
55 Este episódio da história moderna da Costa Rica, por muitos anos foi estudado como a 
revolução social do 48, produto da forma como os vencedores plasmaram a idéia daquele 
acontecimento na cultura nacional. Este fenômeno foi desvelado com sucesso nas pesquisas 
que a partir da segunda metade da década de 60 deram conta da trama de contradições que 
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contribuiu para legitimar o jogo democrático. Esta situação permitiu que as 

demandas das classes subalternas incidissem no Estado, o que “equivale a 

indicar que um componente, mesmo amplo, de legitimação é plenamente 

suportável pelo Estado burguês no capitalismo monopolista; e não só é 

suportável como necessário, em muitas circunstâncias históricas, para que ele 

possa continuar desempenhando sua funcionalidade econômica” (Netto, 

1996a:24). 

 

Neste sentido surge “uma segunda lógica ligada ao Estado moderno: a 

‘lógica da democracia’ ou da ‘integração social-democrática’” (Montaño, 

1999:50)56. Esta serve de suporte para tentar alcançar o consenso político que 

o sistema precisava, não sem contradições e tensões, produto da dinâmica da 

relação capital X trabalho e das lutas de classes57. Assim, de acordo com 

Netto: 

 

“... o capitalismo monopolista, pelas suas dinâmicas e contradições, cria 
condições tais que o Estado por ele capturado, ao buscar legitimação 
política através do jogo democrático, é permeável a demandas das 
classes subalternas, que podem fazer incidir nele seus interesses e suas 
reivindicações imediatos. E que este processo é todo ele tensionado, 

                                                                                                                                                     
envolveram aquele período histórico. (Ver dentre outros: Vega Carballo, op cit, 1983, Acuña, 
1974; Aguilar Bulgarelli, 1969; Backer, 1974; Bell, 1976). 
 
56 O mesmo autor destaca em outro texto que: “Se desenvolve assim uma estratégia do capital 
para reverter a crise que vai desde finais do século XIX (1870) e se estende até 1929, com ela 
se procura também consolidar (legitimar, perpetuar e desenvolver) o sistema capitalista, assim 
como aumentar a acumulação ampliada do capital. Esta estratégia deriva na criação do 
monopólio (corporação que controla a produção e comércio de áreas estratégicas evitando a 
queda tendêncial da taxa de lucro), na expansão internacional da produção e comércio 
(necessidade imanente ao capitalismo), no desenvolvimento de um Estado intervencionista 
(Welfare State, Estado de Bem-estar social, keynesianismo, ‘populismo’, segundo as diversas 
experiências) - o fascismo também conforma este leque de possibilidades (ver: Netto, 
1996a:24) [e os conhecidos Estados de Segurança nacional na América Latina -JR] e nele, das 
políticas sociais, a expansão da democracia, da cidadania e dos direitos e leis trabalhistas. 
Esta estratégia integral foi tratada por teóricos sobre diferentes óticas ou ênfases; assim, a 
nova fase do capitalismo que surge na passagem do século XIX a XX e que se conforma a 
partir desta estratégia global do capital para reverter os efeitos da ‘Grande Depressão’foi 
denominada, sob diferentes aspectos, de maneiras diversas: imperialismo (Lênin, Rosa 
Luxemburgo), capitalismo monopolista (Baran, Sweezy), capitalismo de Estado (Boccará) e, em 
autores liberais, Estado de Bem-estar social ou keynesianismo”(Montaño, 1998:29). 
 
57 Lutas de classes que foram controladas, mediante tanto mecanismos de consenso como de 
coerção antidemocráticos, também através do controle que exerce a mídia na reprodução da 
ideologia dominante, dentre outros. 
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não só pelas exigências da ordem monopólica, mas pelos conflitos que 
esta faz dimanar em toda a escala societária” (Netto, 1996a:25). 

 

O rebatimento desta condição global do capitalismo na Costa Rica fez 

com que o Estado periférico e dependente da economia mundial, 

hegemonizada pelo Estados Unidos de América do Norte58, estabelecesse uma 

estratégia para confrontar as demandas da população e as do capital. Com a 

captura do Estado, a ‘nova burguesia’ no poder pós-48, estrategicamente, 

construiu as bases de um crescente aparelho estatal corporativo que intervinha 

ativamente no fortalecimento da produção e comércio de áreas estratégicas da 

atividade econômica. 

 

Desta forma, a Costa Rica que se define depois da década de cinqüenta 

como ‘projeto histórico nacional’, impulsionado pela burguesia emergente, 

afirmada no partido de Libertação Nacional, tem sua base de sustentação na 

industrialização dependente e no desenvolvimento agropecuário sobre a base 

ampliada do setor da economia estatizada. Para Vega esta situação expressa 

no fato de que: 

 

“O setor privado não podia assumir a responsabilidade nem as tarefas 
do tipo de desenvolvimento que desde os anos quarenta desejava a 
nova direção, [burguesia emergente -JR] dada pela sua debilidade, 
pelos riscos elevados do investimento ou pela sua dependência de 
mercados e fontes de financiamento externas. A formação do setor 
estatizado permitiria um desenvolvimento mais rápido e também mais 
autônomo. Por outra parte, sendo o investimento de tipo público, os 
benefícios poder-se-iam reverter para os estratos sociais menos 
favorecidos do setor rural e urbano, os que tinham sofrido com rigor a 
acumulação de capitais sob o modelo agro-exportador anterior, e cujos 
níveis de vida deviam melhorar-se, desta vez, em vista da estabilidade 
social e política, sob o esquema de um Capitalismo de Estado Benfeitor 

                                                   
 
58 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as políticas norte-americanas de caráter imperialista 
se espalham sob o domínio e controle da industria cultural. A subordinação econômica e 
ideológica se impõe na América Latina. Sobre a influência dos Estados Unidos, na Costa Rica, 
Vega Carballo (1983) destaca que desde 1946 se orquestraram, sob pressões diplomático-
militares exercidas pelos Estados Unidos, iluminados pela doutrina Truman e mais tarde pelo 
tratado do Rio de Janeiro, intervenções através da embaixada norte-americana que se 
encarregavam de traduzir, ao nível da ação local das forças políticas e sociais, o caráter 
conservador e anticomunista da nova estratégia global do pós-guerra. (Vega, op. cit: 330). 
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que não sacrificasse a produção para a distribuição de renda, nem ao 
contrário, mas que levantaria a primeira [a produção-JR] como uma 
condição para alcançar a outra, a diferença do que tinha acontecido 
anteriormente” (Vega, 1983:346). 

 

Como se observa, existe uma clara estratégia de caráter 

desenvolvimentista que foi interiorizada na cultura nacional como a política 

econômico-social do “figuerismo59” que, de acordo com Vega, “obedeceu, em 

síntese, aos princípios de uma estratégia desenvolvimentista que pretendia 

atingir a harmonização dos interesses classistas, re-ajustar o sistema agro-

exportador tradicional promovendo a industrialização, aumentando a produção, 

como premissa para atingir maior justiça social sem generalizar a pobreza, e 

convertendo o investimento público em motor de desenvolvimento” (Vega, 

idem: 344-345). (o destaque é nosso). 

 

Esta orientação, cuja finalidade se engajou nos objetivos da reforma 

social da Igreja e da nova vertente da burguesia emergente, instaurou um 

“projeto nacional” de desenvolvimento que frisava o fortalecimento da 

agroindústria nacional e a substituição de importações, donde era preciso 

produzir uma renda interna que em termos de balanço comercial permitisse o 

avanço e progresso do Estado nacional, e de certa forma alcançar seus 

objetivos. Assim para Molina e Romero 

 

“No período de 1950 até 1980, a Costa Rica manteve um 
comportamento sócio-econômico muito dinâmico, com taxas anuais de 
crescimento superiores a 6% devido à expansão de atividades 
agropecuárias dirigidas para a exportação e ao desenvolvimento de um 
processo de industrialização dependente, que se acelerou a partir de 
1963” (Molina e Romero, 1996a:1-2). 

 

Nesse período caracterizado pelo intervencionismo estatal na economia, 

deu-se ênfase às políticas de redistribuição de renda, através de políticas 

                                                   
 
59 O chamado figuerismo foi denominado pelo caráter personalista e carismático que imprimiu 
José Figueres Ferrer ao projeto nacional de desenvolvimento, como líder do Partido de 
Libertação Nacional. Ele dirigiu por três vezes a presidência da república (1949) (1954-1958) 
(1970-1974). Conhecido pelos seus partidários como “Don Pepe”. 
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sociais de corte universalista. Conforme esta condição, foram criadas no 

período sinalizado varias instituições que atendiam diversas seqüelas da 

“questão social”. O que nos permite salientar que, apesar dos esforços 

redistributivos do Estado, a problemática das seqüelas da “questão social” na 

ordem do capital se renovava ou se “reciclava”, e como aconteceu na década 

de 80 se complexificaram, produto da crise econômica e social, na medida em 

que o sistema rearticula seus interesses na lógica da acumulação capitalista 

global, que no caso da Costa Rica se dá sob condições de dependência 

estrutural antes sinalizadas. 

 

Para legitimar esta lógica do capital na sociedade, se recorre a diversas 

estratégias e mecanismos que são utilizadas não sem contradições. Fórmulas 

que se projetam e se expressam na visão de mundo hegemônica, onde a 

função do Estado é central para exercer a coerção e o consenso necessários 

para reproduzir e manter a ordem social. 

 

 

1.3.1. O limite da estratégia desenvolvimentista: Cooptação, 

assistencialismo e crise. 

 

As dificuldades e limites desse projeto se hão de objetivar a partir do 

momento em que surge e se expande a crise capitalista global, que já dava 

sinais nos inícios da década de setenta, explode nos anos 1974-75 em nível 

mundial e se expressará, no caso da Costa Rica, em finais de 1979 e durante 

toda a década de 1980. 

 

Para a década de setenta o país ingressava num período de auge do 

modelo implementado pós-48, contrário aos mecanismos de dominação 

autoritários postos em prática na maioria de países de América Latina. As 

condições particulares, no que tange ao processo de dominação 

ideológica/cultural, contemplaram um outro tipo de mecanismos de caráter 

consensual/coercitivo, mas não por isso menos eficiente. Segundo Vega 
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Carballo (1983), na primeira metade da década de setenta no país afloraram 

tensões sociais, que se os governos do partido de Libertação Nacional 

(Administrações de José Figueres -1970/74-; e de Daniel Oduber –1974/78) 

não houvessem estabelecido uma estratégia político-econômica de conformar 

o chamado Estado-Empresário (principalmente no governo de Oduber) as 

dificuldades para manter a hegemonia por parte das classes dominantes 

seriam maiores60. Assim se refere Vega com relação a esta conjuntura: 

 

“A fórmula foi desta vez a do Estado-Empresário, que assumirá 
diretamente tarefas nesse campo, em clara concorrência com o setor 
privado. No afã de dinamizar em última instância este setor e de levar 
adiante tarefas progressistas na preservação da aliança 
desenvolvimentista que constituía a base social do projeto reformista no 
seu conjunto, as metas fixadas pelo governo em 1974, estiveram 
claramente direcionadas a reativar o processo de acumulação por uma 
parte, e por outra, a revitalizar –ou ao menos lhe prolongar a vida- o 
esquema benfeitor de distribuição. Para estes efeitos, se transferiu em 
grande quantidade recursos monetários e físicos para os setores de 
médios e pequenos produtores (61), marginais e pobres da população, 
modificando por sua vez o esquema produtivo, com base na formação 
de grandes empresas estatais em setores produtivos chave do 
desenvolvimento regido por CODESA (Corporação Costarricense de 
Desenvolvimento)” (Vega, 1983:391). (A citação entre parênteses e a 
itálica é nossa). 

 

Dada a situação dominante na Costa Rica este foi um ‘ponto alto’ no 

processo de constituição do chamado Estado Interventor/Benfeitor e da 

estratégia dos capitalistas nacionais. Sendo importante salientar o caráter dual 

desta estratégia, que procurou no campo “do social” estabelecer tacitamente 

uma série de medidas de caráter redistributivo, com a finalidade de manter uma 

certa coesão e legitimidade social, o que a nosso entender contribuiu para 

                                                   
 
60 Certamente a mídia e o ensino fundamental jogaram um papel ‘exemplar’ nesse sentido. O 
que se evidenciou neste período foi um renovado compromisso populista do governo Oduber, 
como forma de exercer a “coerção/consenso” para manter a hegemonia do regime, porém com 
muitas dificuldades, dado que não puderam manter-se no governo em 1978, quando o partido 
governista perdeu a eleição nacional. 
 
61 Neste caso contemplou uma política de incentivos à produção agropecuária e de reforma 
agrária, dado que para finais da década de 1960, o país estava em sua totalidade dividido em 
propriedades públicas e privadas e a possibilidade de explorar a terra sem ‘fronteiras’ tinha 
chegado a seu limite geográfico. 
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cooptar algumas iniciativas populares progressistas e socialistas que 

pudessem colocar em xeque o domínio da burguesia nacional naquele período. 

 

“Quanto às políticas públicas de redistribuição, chamou a atenção 
durante a administração Oduber, o esforço por universalizar os serviços 
da Caixa Costarricense de Seguridade Social (CCSS). Esta tinha uma 
cobertura de 20% da população economicamente ativa em finais dos 
anos 40, um 27% em 1961, e para 1965 tinha atingido a cifra récord de 
um 57%, daqui avançou até 1974, quando se estendeu a cobertura para 
os grupos indigentes e à população rural. Assim mesmo, a idéia original 
do presidente Figueres de criar um ‘Programa de Assistência Familiar’ 
foi concretizada, com modificações importantes, criando-se ao redor de 
13 programas que iam desde bandejão escolar até aquedutos rurais. 
Empreendeu-se desta forma o maior esforço de redistribuição desde os 
anos 40, com um amplo programa de assistência social que reforçava o 
papel do Estado em face das massas empobrecidas” (Vega, 1983:392). 

 

Deste modo, para Vega Carballo, o modelo chegou ao seu apogeu 

nessa década (Vega, idem: 407). Porém, acreditamos que as condições para a 

crise estavam em germe, dadas pelas condições do capitalismo mundial, que 

nos países centrais já tinha iniciado o ciclo recessivo da crise dos anos setenta. 

Dentre as condições que vimos descrevendo é evidente que esta estratégia 

assumida na década de 70, estava concebida no “projeto nacional” como um 

passo necessário, dado o escasso poder de investimento direto do setor 

privado nacional (diferente das empresas monopólicas transnacionais), sendo 

preciso o investimento do Estado para atingir o que Vega descreve como a 

modificação do esquema produtivo, com base na formação de grandes 

empresas estatais (etc). Neste sentido, baseando-nos em Cerdas (apud. Vega 

Carballo, 198362), destacamos que essa estratégia foi insuficiente para atingir a 

reforma e evitar a crise do modelo na década de 1980: 

 

“Não podendo (o libertacionismo) desenvolver uma indústria nacional na 
escala adequada, dado que isso implicava, por uma parte, 
necessariamente, a modificação da estrutura agrária, e por outra, a 
ruptura da dependência com o mercado internacional, dominado pelos 
grandes consórcios estrangeiros, o único caminho que ficou foi o de 

                                                   
 
62 Cf. Cerdas, Rodolfo. La Crisis de la democracia liberal en Costa Rica. San José, Educa, 
1974. 
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impelir um crescimento desorbitado do setor burocrático-estatal” 
(Cerdas, apud. Vega, 1983:345)63. 

 

No que tange as condições imediatas e dentro da conjuntura, esta 

estratégia permitiu, contraditoriamente, fortalecer as balizas sociais do regime. 

Mas por outra parte, cabe destacar como o aparato público, ao pretender torna-

se funcional ao capital (neste caso da industria nacional), contraditoriamente, 

choca com a dinâmica do capital privado transnacional, dado que, 

compartilhando com Netto: “A lógica dominante do monopólio não exclui o 

tensionamento e a colisão nas instituições a seu serviço, exceto quando o grau 

de esgarçamento deles derivado põe em risco a sua reprodução” (Netto, 

1996:24). Disto decorre que o setor nativo ligado à indústria dos monopólios 

transnacionais, representado por uma facção de classe burguesa64, mostrará 

suas intenções opostas a esse crescimento tecno-burocrático do Estado e 

criticará a estratégia empresarial do projeto impulsionado pelo partido de 

Libertação Nacional através do governo. 

 

O chamado Estado/Empresário representou uma “estratégia nacional” 

da facção de classe dominante para manter e consolidar o consenso entre as 

classes subalternas, via investimento público nos setores produtivos da 

economia65 e naqueles setores sociais onde os “benefícios” do regime não 

tinham atingido as “vantagens distributivas” da política social, daí a 

necessidade de universalizar os serviços sociais de assistência, previdência e 

saúde66. Desta forma, o Estado costarricense chega na década de 70 com um 

                                                   
 
63 Para Valverde, Trejos e Mora: “As ações implementadas no campo social na década de 70 
implicaram a criação do maior numero de instituições (47% das instituições do período 50-80) e 
o incremento no numero de empregados públicos. (..) Em 1970 o número de empregados 
públicos era de 54.208 e em 1980 aumentou a 142.271 empregados” (Valverde et alii. 1993: 35 
e 37). 
 
64 Esta facção, apesar de tudo não poderá enfrentar adequadamente o efeito imediato da crise 
de 80, mas no transcurso da década seguinte (1990) se fortalecerá como partido político 
reformista/conservador. 
 
65 Setores da industria de cimento, de produção de açúcar, de alumínio, algodão e transporte 
ferroviários, rodoviários e marítimos, foram áreas de investimento empresarial do Estado nessa 
década, unidos as já existentes: eletricidade e telecomunicações. 
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aparato institucional que concentrou e centralizou praticamente a totalidade das 

ações de política social. Para Valverde, Trejos e Mora (1993) 

 

“O novo caráter que assume a política social nesta década, fica 
claramente refletido na criação de duas instituições que tem como 
objetivo contrapor as desigualdades sociais existentes, com uma 
marcada ênfase assistencialista e seletiva em seus programas. Elas são: 
o Instituto Misto de Ajuda Social (IMAS) criado no ano 1971, e a ‘Direção 
Geral de Desenvolvimento Social e Assistências Familiares’ (DESAF), 
criada em 1974. A primeira se orienta para atender as ‘situações de 
pobreza extrema’ e aos ‘agrupamentos sociais marginados’ do campo, 
rural e da cidade, a segunda para enfrentar os problemas de má nutrição 
e falta de moradia das famílias dos trabalhadores de renda mínima” 
(Valverde et alii; 1993;36)67. 

 

Este processo sistemático de intervenção estatal é mostra clara da 

forma de controle das lutas sociais e das seqüelas derivadas do crescimento 

da miséria relativa da população costarricense trabalhadora, tanto rural como 

urbana, ainda que significasse uma atenção às suas necessidades imediatas, 

estas ações não se propuseram resolver as carências das classes 

subalternizadas, pelo contrário, mostram a persistência das desigualdades 

sociais que no lastro da década de 80 se acirraram no marco da crise. Por 

outro lado, as críticas dos setores conservadores e neoliberais (que assumiriam 

o poder em 1978) levantaram a oposição em face do crescimento empresarial 

do Estado68. Esta foi a crítica mais importante, porque com relação as políticas 

                                                                                                                                                     
66 Para Valverde, Trejos e Mora esta mudança na década de 70 na política social, no sentido 
que assume sua expansão “desempenha um papel determinante no reconhecimento da 
persistência e acentuação de profundas desigualdades sociais” (Valverde et alii, 1993:35) por 
parte da classe política que domina o Estado. Através da Caixa Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) se construíram clínicas e postos de saúde em varias cidades urbanas e rurais. Nesta 
década de 70 os hospitais da Junta de Proteção Social de San José, criada em 1889, passam 
a ser administrados pela CCSS. 
 
67 Ambas instituições representaram uma demanda ocupacional para o Serviço Social. Daí que 
os assistentes sociais se espalham por todo país inseridos nas demandas sociais dessas 
políticas. Salientamos que predominou uma orientação assistencialista, em contraposição a 
uma visão assistencial vista como direito da classe trabalhadora. 
 
68 O que permitiu a existência, dentro da burguesia nacional, de uma facção que chegou a 
governar o país através de uma coalizão de tendências de centro/direita (democratas cristãos e 
neoliberais contrários ao modelo desenvolvido pelo partido Libertação Nacional) cujo discurso e 
retórica (reformista conservador) causou certo impacto social e político de aceitação que 
refletiu nas eleições nacionais de 1978, quando atingiram o poder sob o mando de Rodrigo 
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sociais de caráter assistencial a visão era de mantê-las, mas no sentido de que 

estivessem direcionadas a focalizar e selecionar os setores da classe 

trabalhadora mais vulneráveis e em condições de pobreza extrema. Contudo, 

nesse auge da intervenção estatal na década de 70, está implícita a submissão 

e cooptação que o sistema promove. Desta forma: 

 

“Se as políticas sociais e os programas delas derivados são respostas a 
um processo de lutas acumuladas historicamente pelas classes 
trabalhadoras, na busca de conquista de seus direitos de cidadania, tais 
programas – ao serem institucionalizados e administrados pelo Estado – 
são burocratizados, esvaziados de seus componentes políticos, de 
modo a diluir o conteúdo de classe das lutas reivindicatórias, que são 
assim ‘recuperadas’ e ‘apropriadas’ pelo bloco no poder” (Iamamoto, 
1997: 106). 

 

Este processo de cooptação por parte do Estado atravessa as formas de 

sociabilidade tecidas historicamente no capitalismo, transita pelo sistema desde 

os indivíduos singulares até as formas coletivas organizadas (sindicatos, 

corporações e associações de diversa ordem). Assim, de acordo com Valverde, 

Trejos e Mora, a crescente intervenção do Estado no campo social desde a 

década de 50 até 80, conjuntamente com os mecanismos de negociação 

institucional que se impuseram, dentre outros aspectos, serviram também como 

elementos para reduzir o protagonismo que os setores populares tinham 

atingido nas décadas de 30 e 40. (Ver ponto I deste capítulo), o qual propiciou 

“a persecução e o crescente processo de exclusão do qual foram vítimas as 

organizações sindicais neste período [50-80-JR], o processo de crescente 

controle institucional da participação comunal e a desarticulação do emergente 

movimento camponês” (Valverde et alii, 1993;36). 

 

                                                                                                                                                     
Carazo Odio. Porém, a falta de um projeto político definido, limitou as ações de políticas sociais 
e econômicas desde o Estado, com efeitos dispares e contrários aos interesses da classe 
trabalhadora e para o conjunto das classes sociais, o que propiciou dificuldades para o 
enfrentamento da recessão que na década de 80 afetou a Costa Rica, donde se evidenciaram 
os efeitos externos da crise mundial e as condições internas que afetaram o modelo de 
desenvolvimento impulsionado no pós-48. Sobre esta temática existe ampla informação onde 
se analisou este período. Ver dentre outros: Rovira, 1988. VV.AA./DEI-CEPAS, 1987. Rivera, 
E. 1982. 
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Enfim, estamos dando conta das contradições próprias da sociedade 

burguesa (ao menos no plano ídeo-político), que na história da Costa Rica, 

como país inserido na divisão internacional do trabalho de forma subalternizada 

e dependente, tem tido seus desdobramentos particulares no processo de 

desenvolvimento capitalista. Este processo, decididamente, afetou as 

profissões que constituem parte da divisão social e técnica do trabalho, como o 

Serviço Social. O que traz para os assistentes sociais uma série de dilemas e 

implicações de diversa ordem, dados o caráter funcional e o papel sócio-

histórico que têm cumprido nessa dinâmica societária. 

 

Para tanto, é mister analisar as bases de sustentação do que 

denominamos como a visão tradicional da ética e da política, as quais 

influenciam o Serviço Social costarricense, tanto em seus aspectos de 

formação quanto de exercício profissional. É por este motivo que se fará um 

percurso pelo que definimos como os fundamentos da visão tradicional, no que 

diz respeito a seus componentes ídeo-políticos e filosóficos que tem tido 

influência de muitas formas no Serviço Social do país. Não se trata de uma 

análise linear nem ahistórica, pelo contrário, busca-se uma aproximação no 

plano teórico-cultural das matrizes do pensamento social que informam a 

profissão e que incidem diretamente na dimensão ética e na política, que nos 

capítulos seguintes serão analisadas mais concretamente a partir do perfil 

tradicional de intervenção e do Código de Ética profissional, entendendo-os 

como elementos constituintes da categoria dos assistentes sociais da Costa 

Rica. 

 

 

1.4. Os fundamentos da visão tradicional da ética e da política. 

 

Para entender este processo da influência da visão tradicional da ética e 

da política no Serviço Social da Costa Rica, há que se ponderar a forma que a 

profissão se apropria, no plano teórico-cultural, das correntes sobre o 
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pensamento social que desde seu surgimento tentam dar conta de sua 

natureza, valores e princípios na particularidade profissional. Por sua vez, há 

que se considerar, as necessidades do projeto de modernização capitalista que 

está presente na realidade social do país desde finais de século XIX e que se 

consolida pós-1948, e que obviamente, no plano concreto, exerceu e continua 

a exercer sua influência sobre a prática cotidiana da profissão, donde aquele 

conjunto de valores e princípios continua a ser funcional para os objetivos da 

modernização. 

 

Então, nos referimos a dois momentos que se interligam na realidade 

social. Por uma parte, o que tange aos valores e princípios éticos que 

tradicionalmente têm sido assumidos como “inerentes” à profissão desde seu 

surgimento, as fontes do pensamento que informam esses valores e lhe dão 

sustentação sociocultural e política, e por outra, as necessidades de 

modernização capitalista na sociedade costarricense. 

 

Como já dissemos, desde uma dimensão ética e política, o Serviço 

Social, no seu início, adere aos fundamentos da filosofia neotomista, que 

reafirma a perspectiva do reformismo social veiculada pela Igreja Católica e por 

setores emergentes da burguesia nacional. Posteriormente, a profissão se vê 

influenciada pela teoria positivista das ciências sociais de extração européia, e 

das suas vertentes vindas do pragmatismo e funcionalismo norte-americanos, 

que ainda estão presentes e atravessam, até hoje, a formação profissional. 

 

Esta conjunção de vetores filosóficos e teórico-metodológicos é possível, 

dentre outros fatores, em razão da estrutura sincrética do Serviço Social69. 

Para compreender esta estrutura sincrética, que acompanha o Serviço Social 

                                                   
 
69 Esta temática foi criticamente discutida por Netto, no livro Capitalismo Monopolista e Serviço 
Social. 1996a. (Ver principalmente: Cap. 2). (Neste capítulo fundamentaremos nossa 
discussão). É mister esclarecer, desde a perspectiva teórico-metodológica assumida, que a 
estrutura sincrética representa uma categoria analítica que permite explicar, interpretar e 
apreender o processo ontológico e teórico-cultural que informa a constituição do estatuto 
profissional. O que possibilita para nosso interesse particular, dado o recorte do objeto de 
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desde sua gênese, circunscrita ao plano teórico-cultural e a suas 

condicionantes histórico-sociais, basear-nos-emos em Netto (1996a), que 

assim destaca: 

 

“O sincretismo nos parece ser o fio condutor da afirmação e do 
desenvolvimento do Serviço Social como profissão, seu núcleo 
organizativo e sua norma de atuação. Expressa-se em todas as 
manifestações da prática profissional e revela-se em todas as 
intervenções do agente profissional como tal. O sincretismo foi um 
princípio constitutivo do Serviço Social” (Netto, 1996a:88). (grifos 
originais). 

 

Mas, sobre que base factual se considera esta estrutura sincrética, quer 

dizer, o sincretismo que se configura como ‘princípio constitutivo’ da profissão? 

Existem três aspectos centrais que se expressam concretamente no fazer 

profissional: “o universo problemático original que se lhe apresentou como eixo 

de demandas histórico-sociais, o horizonte do seu exercício profissional e a sua 

modalidade especifica de intervenção” (Netto, ibidem). 

 

A seguir se explicitará cada uma destas bases. O eixo original de 

demandas histórico-sociais onde o assistente social atua é a nomeada 

“questão social” (Netto, idem: 89). Quer dizer, o Serviço Social atua naquelas 

suas refrações ou seqüelas “reservadas” (não exclusivas) para seu exercício 

profissional na divisão social e técnica do trabalho. Estas refrações se 

apresentam como fenômenos heterogêneos, atomizados, fragmentados e que 

pela via da gestão de políticas sociais institucionais, através dos procedimentos 

tecno-burocráticos e administrativos, lhe permitem viabilizar seu atendimento 

de forma “racional, gerencial e eficiente” (no fundo, se tratam de 

instrumentalizar as diversas problemáticas refratadas, o que permite uma 

‘delimitação e homogeneização’ daqueles fenômenos heterogêneos). Ou seja, 

o que se apresenta na sociedade como fenômeno heterogêneo, a tecno-

burocracia (que responde a uma determinada direção social de classe 

dominante) classifica, compartimentaliza e condensa como “necessidade e 

                                                                                                                                                     
estudo, dar conta da conformação ídeo-política desde sua origem, de suas contradições e 
antagonismos no âmbito da teoria social e das ciências sociais particulares. 
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carência”, através das normas e regulamentos, o que permite sua rotulação 

institucional, com o que direciona seu controle e procura soluções satisfatórias 

dentro das condições da institucionalidade vigente. 

 

Esta ‘homogeneização’ aparente não implica que aqueles fenômenos 

heterogêneos desapareçam, pelo contrário, recolocados dessa forma 

expressam um conjunto sincrético. Assim se expressa o paradoxo, no âmbito 

das relações sociais burguesas, onde esse conjunto sincrético se assenta 

sobre uma tensionalidade latente entre as demandas sociais (das classes em 

conflito) produto da crescente complexificação das refrações ou seqüelas da 

“questão social” e aquelas respostas ou soluções que se mostram cada vez 

mais insuficientes, dado o procedimento “seletivo” ou de “triagem” que 

simplifica a resposta, passando de uma demanda complexa, heterogênea para 

uma ‘situação-problema’ do indivíduo. Daí a importância de buscar “respostas 

úteis”, que no mais das vezes se constituem em velhas fórmulas com novas 

roupagens (uma espécie de “reciclagem” nos termos da “moda”). Neste sentido 

funciona a tecno-burocracia (e decididamente o assistente social nela imerso) 

que viabiliza as políticas sociais de forma seletiva, focalizada, pretendendo 

atingir os objetivos que a legitimem em face da sociedade, sem perceber que 

as condições sócio-históricas particulares em que se desenvolve seu exercício 

profissional, lhe impedem, por si só, de ter a visão do conjunto, a visão de 

totalidade. 

 

Em face destas condições, o assistente social visa o horizonte do 

exercício profissional que se explicita na vida cotidiana70. Este horizonte se 

configura como um outro aspecto da estrutura sincrética. Mas, como se 

apresenta este para o assistente social? Inserido no exercício cotidiano de sua 

prática, o profissional se confronta com um “conjunto sincrético de fenômenos 

                                                   
70 A vida cotidiana contém basicamente três determinações fundamentais a imediaticidade, a 
heterogeneidade e a superficialidade. “Estas determinações fundamentais da cotidianidade – 
mais exatamente: estes componentes ontológico-estruturais da vida cotidiana – ganham uma 
importância primaria na escala em que, segundo Lukács, a vida cotidiana é o alfa e o ômega da 
existência de todo e cada indivíduo. Nenhuma existência individual cancela a cotidianidade” 
(Netto, in: Netto e Carvalho,1996:67-68). 
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heterogêneos”. Neste sentido, Netto afirma que: “A funcionalidade histórico-

social do Serviço Social aparece definida precisamente enquanto uma 

tecnologia de organização dos componentes heterogêneos da cotidianidade de 

grupos sociais determinados para ressituá-los no âmbito desta mesma 

estrutura do cotidiano” (Netto, 1996a:92). Quer dizer o assistente social procura 

no horizonte do seu exercício profissional organizar a ‘vida cotidiana’ das 

“pessoas, grupos e comunidades” que sendo expressão de uma diversidade de 

problemas, produto da “questão social” (inerente ao capitalismo) esperam de 

sua intervenção uma resposta imediata, “como reordenadora de práticas e 

condutas cotidianas” (Netto, idem:93), que logo após a intervenção lhes 

permita “voltar” àquela cotidianidade (que propiciou o problema), agora sem 

problemas. 

 

Entrelaçada em ambas bases fatuais explicitadas, se encontra a 

modalidade específica de intervenção71, como ponto de união ou de 

confluência da estrutura sincrética. Com a intervenção o que se pretende é “a 

manipulação de variáveis empíricas de um contexto determinado” (Netto, 

idem:93) (grifo original) que promova mudanças na cotidianidade das pessoas, 

grupos, comunidades, e no nível que estas o requisitem. O êxito da intervenção 

profissional está em atingir a mudança no imediato, que muitas vezes é 

superficial e colide com outras dificuldades adensadas à problemática 

‘delimitada’, supostamente ‘homogeneizada’ nos marcos da instituição 

encarregada do atendimento. 

 

Neste ponto confluem as balizas do sincretismo da profissão que, a 

nosso ver, explicam o porque é possível combinar princípios filosóficos e 

teóricos de diversas fontes das ciências e da teoria social moderna. Estas, em 

termos da assimilação de conhecimento teórico acumulado, expressam-se na 

profissão como ecletismo, e que levadas ao plano da dimensão ética e da 

política, que nos interessa como núcleo de análise, encontram sua expressão 

                                                   
 
71 A modalidade tradicional de intervenção em que baseia o exercício do assistente social é o 
tratamento social do indivíduo, grupo e comunidade, através dos seus respectivos métodos. 
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em um tipo de ‘conservadorismo’ moral e político, porém, às vezes, pouco 

analisado e explicitado, invadindo àquelas expressões que tentam avançar 

significativamente na construção de alternativas e, na maioria dos casos, tende 

a se confundir com posturas progressistas e de ruptura. 

 

Este preâmbulo sobre a estrutura sincrética da profissão nos serve como 

plataforma para destacar os elementos que se conjugam nas diversas 

correntes do pensamento filosófico que influenciam o Serviço Social desde sua 

gênese. Começaremos pela visão tomista, que surge da elaboração filosófico-

teológica de Tomás de Aquino, na alvorada da época medieval. Esta se 

baseava na concepção Aristotélica de homem como ser racional, social e 

político (lembre-se o zoom politikon), acrescentando-lhe o conceito de criação 

divina do homem, como ser transcendente de sua existência humana. Esta 

interpretação de Tomás de Aquino foi reatualizada, “nos finais do século XIX e 

inicio do século XX, sob a forma de neotomismo, a partir dos estudos de 

Emanuel Mounier e Jacques Maritain” (Mustafá, 2001:53). 

 

O neotomismo adquire forte presença na sociedade, como sustento da 

doutrina social-cristã, e permite aos representantes da Igreja fazer a crítica 

tanto ao liberalismo quanto ao socialismo. Por um lado, critica o exacerbado 

individualismo e anticlericalismo do liberalismo clássico, e por outro, critica 

como “antinatural” a socialização da propriedade dos meios de produção e a 

visão materialista do homem. De acordo com Barroco: 

 

“No âmbito da Igreja Católica, essa reação é ao mesmo tempo 
anticomunista e antiliberal, colocando-se como alternativa ao socialismo 
e ao liberalismo, ou seja, como uma ‘terceira via’ de desenvolvimento do 
capitalismo. A dimensão político-ideológica dessa intervenção em face 
da ‘questão social’ é claramente exposta na Encíclica Rerum Novarum, 
em que Leão XIII defende a desigualdade como ‘natural’ e necessária à 
reprodução da ‘ordem harmônica’, negando, com isso, a luta de classes, 
tida como algo que vai contra a natureza da sociedade72” (Barroco, 
2001:83-84). 

                                                   
 
72 Clara amostra desta assertiva é que a Igreja acredita e prega a harmonia das duas “classes” 
sociais antagônic as. Ricos e pobres podem chegar a um consenso através da aceitação da 
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Com este posicionamento em face das condições históricas e 

conjunturais, produto das relações sociais capitalistas, a Igreja Católica busca 

manter sua presença na sociedade e no Estado, revigorando sua intenção de 

re-cristianizar a sociedade. Daí que a proposta da reforma social, exposta na 

encíclica, implica politicamente: 

 

“uma clara resposta à situação da classe operária e à agudização da 
luta de classes. (...) Daí que a encíclica assumisse a forma de um 
documento eminentemente político, tentando se constituir numa 
proposta articuladora da conciliação entre as classes, reafirmando a 
condição de exploração da classe operária e apelando à reflexão dos 
capitalistas e do Estado sobre os riscos morais e políticos da sua 
conduta voraz. A encíclica é também uma resposta ao pensamento e às 
propostas de ação socialistas, mediante a qual se busca colocar o 
discurso religioso acima das classes sociais, recorrendo à autoridade 
suprema da religião e fazendo apelo para que as coisas terrenas dos 
homens se submetam ao poder divino” (Castro, 1993:54). 

 

Com esse tipo de postulados, se estabelece a base ético-moral e 

política, que será incorporada pelo Serviço Social, através da procura de 

valores como: o bem comum, a justiça social, a harmonia entre as classes, e a 

dignidade da pessoa humana, que sendo re-produzidos pelos profissionais, 

serão considerados como “princípios ético-morais fundantes” do Serviço Social, 

em consonância com a visão da herança tradicional que vê na caridade e na 

filantropia as prefigurações da profissão. Assim recorremos a Barroco, para 

destacar que: 

 

“Nesse contexto, o ‘bem comum’ é vinculado a um projeto social de 
bases reformistas que visa assegurar um consenso entre as classes, 
tendo em vista a aceitação, por parte dos indivíduos e das classes 
sociais, de sua condição ‘naturalmente dada’. Apoiando-se na filosofia 
tomista, a Rerum Novarum concebe a desigualdade social como uma 

                                                                                                                                                     
doutrina cristã, sem ter que escamotear a propriedade privada como direito ‘natural’ dos seres 
humanos. Isto traz, no fundo, o trato moralizador das seqüelas da “questão social” no 
capitalismo monopolista. Barroco salienta que essa doutrina “é uma forma de resposta a 
processos objetivamente construídos na (re)produção do capital e do trabalho, significando a 
despolitização de seus fundamentos objetivos, ou seja, do seu significado sócio-econômico e 
ídeo-político” (Barroco, 2001:74). 
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decorrência da diversidade de funções naturais, o que justifica as 
condições sociais de classe, donde o apelo para um consenso entre 
capital e trabalho. (...) A moral se apresenta como um dos viabilizadores 
da reforma cristã, pois entende-se que, através da reatualização dos 
valores tradicionais, de modos de vida reprodutores das funções básicas 
da família e da mulher, seja possível manter a ordem social necessária 
ao ‘bem comum’” (Barroco, 2001:84). 

 

Esta filosofia, com seus valores inseridos no Serviço Social, impregna o 

tipo de formação e de exercício profissional dos assistentes sociais na Costa 

Rica, seja em forma explícita ou implícita, desde o surgimento da escola em 

1942. Assim, este neotomismo avança no catolicismo europeu e se entrosa 

com a Igreja católica latino-americana e costarricense, através da formação de 

quadros, tanto de clérigos e leigos, que se educavam na Europa, 

principalmente na Universidade de Louvain, Bélgica73. De acordo com Netto: 

 

“Tendo como importante núcleo de elaboração a Universidade de 
Louvain, a ‘nova escolástica’ insere-se num largo processo de 
mobilização da Igreja para fazer face, teórica, doutrinária e praticamente, 
aos desafios intelectuais, científicos, políticos e ideológicos postos, de 
um lado, pelo desenvolvimento científico e filosófico e, de outro, pela 
laicização das instituições sociais burguesas e pelo movimento operário 
orientado pelo marxismo e pelo magnetismo desencadeado pela 
primeira experiência de transição socialista” (Netto, 1996a:121). 

 

Desta forma, concretizam-se as determinações históricas que permitem 

ao pensamento tomista sua reatualização como reação da Igreja em face das 

condições sociais, políticas e econômicas imperantes na sociedade burguesa, 

precisamente porque brinda um tipo de resposta aos problemas que surgem da 

relação capital X trabalho, genericamente nomeados como “questão social”. 

Este pensamento, influencia a auto-imagem profissional, propicia a idéia de 

que o assistente social é um ‘profissional por vocação’, que está para cumprir 

um papel social de ‘fazer o bem através da assistência social’, para o que 

precisa estar formado com valores morais que representem esse ‘ideal’, daí 

                                                   
73 Nesta Universidade estudou medicina Rafael Angel Calderón Guardia, que foi o presidente 
que governou durante a reforma social entre 1940-1944, como vimos, apoiado pela Igreja e 
pelo partido Comunista. Segundo James Backer, apud. Vega (1983:327, nota. 14), “Calderón 
fue el primer Presidente abiertamente pro-Iglesia en muchos años. Con su elección el clero vio 
la ruptura de la hegemonía liberal anticlerical en la política costarricense” (Cf. Backer, 1974). 
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que os valores da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da 

honestidade, da prudência se colocam como válidos para realizar seu 

‘exercício vocacional (sic!) profissional’. 

 

Neste processo incipiente de conformar os valores e princípios que hão 

de reger a profissão, também se incorporam alguns aspectos da teoria 

positivista, que no país já se tinha conhecimento desde os inícios do século XX, 

através de alguns intelectuais e políticos preocupados pela ‘visão 

sociológica74’. Em termos teórico-filosóficos esta corrente de pensamento tem 

muitos contrastes e antagonismos com a filosofia neotomista. Nesse sentido, 

para recolocar a possibilidade de imbricar ambas visões de mundo, o processo 

factual foi bastante acrítico, e como sinalizamos no princípio, deu-se sobre a 

base de uma estrutura sincrética, que se expressa na profissão como ecletismo 

teórico-metodológico. 

 

A incorporação de aspectos da teoria positivista como fundamentação 

ética, emerge no Serviço Social naqueles aspectos em que, de alguma forma, 

compatibilizavam seus elementos moralizadores sobre a dinâmica social 

baseados no respeito ao instituído e à autoridade, seja pelo costume e pelo 

direito, com elementos da tradição conservadora e do cristianismo, onde a 

educação imprime um papel central no que diz respeito ao caráter positivo da 

procura da “solidariedade orgânica e da harmonia” da ordem social. Desta 

forma, de acordo com Barroco, o pensamento positivista que originalmente vêm 

de Augusto Comte e que Durkheim retomará adensando seus postulados: 

 

“Explica e justifica ideologicamente a ordem social burguesa e uma de 
suas peculiaridades reside em seu tratamento moral dos conflitos e 
contradições sociais. Seu conservadorismo, expresso em sua defesa da 
ordem e da autoridade, aliado à idéia de uma ordem social naturalmente 
‘harmônica’, possibilita que as lutas sociais sejam vistas como 
‘desordem’ que a educação moral pode superar. A articulação entre a 
‘harmonia’social e a ação moral tem como fundamento a valorização do 

                                                   
 
74 Ver nota 23. 
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altruísmo e da persuasão em busca da coesão social” (Barroco, 
idem:77). 

 

Neste ponto é conveniente fazer um pequeno percurso no que diz 

respeito à introdução de elementos da tradição conservadora na base ídeo-

política do Serviço Social costarricense. Não pensamos que fosse um processo 

tácito feito pelos primeiros assistentes sociais. Os processos de 

amadurecimento das ideologias na Costa Rica conformam uma base histórica 

de longa data, o que não nos impede de fazermos um recorte para nosso 

interesse que mostre como sincreticamente se incorporam elementos da 

ideologia conservadora moderna75 e das diversas fontes que informam, no seu 

conjunto, o que temos denominado como as bases ou fundamentos da visão 

tradicional da ética e da política do Serviço Social costarricense. 

 

Neste sentido, o conservadorismo tem sido caracterizado como tal pela 

sua vocação para o passado, que inspira a interpretar o presente, ou seja, o 

conservadorismo consiste numa forma de reatualizar os ideais de organização 

funcional da sociedade inspirados nos modelos da família e da corporação em 

termos de tradições e costumes que reproduzem e legitimam a autoridade e a 

ordem social (Cf. Iamamoto, 1997:24-25). Este conservadorismo se articula de 

forma coerente com a incorporação da filosofia neotomista na formação 

profissional, onde requisita pessoal com uma preparação técnica e moral que 

reafirme as intenções sócio-políticas da reforma social, em consonância com os 

princípios social-cristãos e com os interesses, funcionais à classe dominante, 

de harmonizar as relações sociais e de adaptar o indivíduo ao meio. 

 

                                                   
 
75 Para Nisbet “O conservadorismo é uma das três ideologias políticas mais importantes dos 
últimos séculos no Ocidente, sendo as outras duas o liberalismo e o socialismo” (Nisbet, 
1987:9) Para este autor a substância filosófica do conservadorismo se deu com a obra de 
Edmund Burke que aparece em 1790 “Reflexões sobre a revolução francesa”, da qual ele 
destaca que “Raramente, na história do pensamento, um conjunto de idéias foi tão dependente 
de um único acontecimento como o conservadorismo moderno o foi de Edmund Burke e da sua 
violenta reação à Revolução Francesa” (Nisbet, idem: 15). Segundo Escorsim os variados 
estudos sobre este tema coincidem em sinalizar que foi a partir da Revolução Francesa que 
surge o conservadorismo moderno (Cf. Escorsim, 1997:38). 
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Assim, segundo essa perspectiva, o processo de intervenção do Serviço 

Social tradicional parte do suposto daquilo que vem dado pelo costume da 

ajuda assistencial, da intervenção direta com os indivíduos e famílias 

‘desprotegidas’, como sendo influenciado pela tradição da filantropia e da 

caridade, pelo suposto tido como ‘essência’ de sua ação humanitária. Este 

processo inicial, desde uma ótica conservadora, é considerado como fundante 

do ‘fazer profissional’76 do Assistente Social, que como vimos, está assentado 

no nível imediato e prático da ação social, e que ao institucionalizar-se e abrir o 

espaço para sua qualificação técnico-profissional, não rompe com esse lastro, 

pelo contrário, reitera a prática empirista, rotineira, costumeira e burocratizada 

nas instituições públicas. Assim, a Escola em seus inícios, como centro 

formador, não se mostra substancialmente preparada para mudar esse quadro. 

Só tende a melhorar as condições técnico-operativas do profissional e 

reproduzir os valores e princípios que se ancoram sob o conservadorismo 

moral e na filosofia neotomista. Esta perspectiva que se reproduz na formação 

acadêmica dos primeiros assistentes sociais imprimiu uma imagem do 

profissional, e que através da reiteração e do costume, se viu reforçada no 

“ideário” como inerente à profissão desde sua gênese. No nosso entender, 

percebemos a intencionalidade política e a orientação ético-moral que dava 

conta dos primeiros assistentes sociais da Costa Rica, que hoje é reproduzida, 

ainda que contraditoriamente, por alguns profissionais no exercício 

profissional77, quando nas intervenções pretende atingir o ajustamento do 

individuo ao meio social, através da socialização (desde os inícios via 

                                                   
 
76 Como se observa, esse fazer expressaria uma evolução da profissão sobre formas 
anteriores. Assim se analisa a profissão de forma endogenista: a profissão vista através de si 
mesma. Perde de vista a história da sociedade “como o fundamento e causalidade da gênese e 
desenvolvimento profissional, apenas situando as etapas do Serviço Social em contextos 
históricos. (...) Têm, por isso, uma perspectiva endógena, onde o tratamento teórico confere ao 
Serviço Social uma autonomia histórica frente à sociedade, às classes e lutas sociais” 
(Montaño, 1998:16-17). 
 
77 Chamamos a atenção para este processo que, no mais das vezes, não se objetiva 
consciente nem racionalmente nas práticas profissionais de muitos assistentes sociais; produto 
em parte de práticas que, ainda hoje, se apegam a condicionamentos tradicionais onde impera 
o praticismo, o ativismo e o senso comum. 
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educação e assistência direta) e do caráter moralizante que imprime no seu 

exercício profissional, dentre outros aspectos. 

 

Porém, para evitar problemas de interpretação, devemos colocar em 

xeque essa argumentação. O que faz com que os pioneiros e as pioneiras do 

Serviço Social assumam aquela interpretação da natureza profissional como 

própria? Para enfocar uma resposta desde a perspectiva da totalidade se deve 

analisar vários elementos que interagem como condições sócio-históricas78, 

que permitem colocar adequadamente o problema. Basicamente pensamos 

que deve ser considerada, em primeira instância, a lógica global do sistema 

capitalista, sua conformação e reprodução societária. Neste nível macroscópico 

se deve analisar as determinações gerais do modo de produção e as 

mediações sociais que situam o país nesse processo histórico, para obter um 

panorama fundante da formação social e econômica da Costa Rica, este 

processo imprime características e condições peculiares nos indivíduos sociais. 

Ora, existem outras instâncias que interpelam a profissão como um todo. Não 

se pode pensar uma profissão sem os indivíduos singulares que pioneiramente 

a constituem, neste sentido, se deve buscar as raízes da extração/inserção de 

classe dos primeiros assistentes sociais da Costa Rica, a concepção que desta 

tinham, o contexto histórico que vivenciam, o projeto de sociedade que 

impulsionavam e compartilhavam com uma determinada classe social que 

lutava pela hegemonia e o poder político e econômico através do Estado, para 

exercer sua dominação sobre o conjunto da sociedade. Também se deve 

considerar, particularmente, a formação educativa e a qualificação técnico-

profissional dos primeiros assistentes sociais que receberam na Escola de 

Serviço Social. Com estes elementos apontados, dentre outros inseridos na 

particularidade do país, esperamos demonstrar que reproduzir aquela via de 

interpretação tradicional conduz a uma mistificação da realidade e da trajetória 

histórica tanto da gênese quanto da natureza do Serviço Social na Costa Rica. 

 

                                                   
78 Abrimos a porta para futuras pesquisas sobre a história do Serviço Social da Costa Rica, que 
como já afirmamos, é um espaço pouco explorado na atualidade. 
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Ora, para continuar com nosso percurso, há que se assinalar que esta 

caracterização realizada constitui um processo de múltiplas determinações, que 

não se esgota nela mesma, pelo contrário, se enriquece com outras 

possibilidades investigativas. É necessário retomar o fio condutor de nossa 

análise, quer dizer, as bases que sustentam a dimensão ética e a dimensão 

política do Serviço Social da Costa Rica. Portanto, se há de destacar como 

este processo se complementa com a incorporação acrítica e contraditória 

através de fontes secundárias de duas matrizes teórico-metodológicas: a 

concepção positivista de Emile Durkheim79, enfatizada pela reforma moral80, e 

a concepção pragmática81 do pensamento de William James, John Dewey e 

George Mead, através da incorporação que dela fez na sua produção Mary 

Richmond, dentre as primeiras autoras que se baseiam nestas matrizes para 

produzir documentos sistematizados no Serviço Social, claramente colocados 

                                                   
79 Para Durkheim o método cientifico é objetivo, independe de qualquer filosofia e não tem um 
sentido doutrinário, baseia-se no princípio da causalidade (entendido como postulado empírico) 
aplicado aos fenômenos ou fatos sociais que são coisas e devem ser tratados como tais. 
Igualmente, através da observação, deve distinguir-se entre fenômenos normais e patológicos. 
A hipótese central é de que a sociedade é regulada por leis sociais naturais, pelo que o método 
cientifico, sendo o mesmo que estuda as ciências da natureza, deve dar conta também das 
ciências sociais dado seu caráter ‘científico’ (Cf. Durkheim, 1963). Para aprofundar uma análise 
crítica do positivismo ver Löwy, 1992 e 2000. 
 
80 A existência deste rebatimento é colocada por Netto, quando se refere à vertente européia 
do Serviço Social, onde “revelou-se mais refratária aos influxos das ciências sociais. À medida 
que esta refratariedade se reduz, a sua permeabilidade é progressivamente visível em face do 
funcionalismo na versão durkheimiana, não como referência ao processo social geral – que 
esta permaneceu até muito recentemente prisioneira de uma concepção órgão-corporativa, 
própria das matrizes do catolicismo social –, mas especialmente de dois elementos destacados 
da obra de Durkheim: a sua reacionária visão do sistema da divisão social do trabalho e a sua 
peculiar teorização sobre o normal e o patológico na vida social. No Serviço Social, porém, 
estes elementos da elaboração durkheimiana foram arrancados do seu contexto original e 
resolvidos numa ótica ainda mais restauradora e moralista do processo social [Verdès-Leroux, 
1986]” (In: Netto, 1996a:142).  
 
81 A concepção pragmática originalmente foi formulada por Charles Peirce na segunda metade 
do século XIX, entre 1877-1878 quando publica uma serie de artigos no ‘Popular Science 
Monthly’ que definem o ponto de partida desta doutrina. Este autor marcou o inicio dessa 
corrente de pensamento anglo-saxônica, porém mantinha algumas diferenças com relação ao 
pragmatismo de W. James. Um analista desta temática destaca: “Enquanto Peirce busca, no 
pragmatismo, um modo de determinação da significação geral dos conceitos em função de 
suas conseqüências e uma filosofia da interpretação da experiência, James interessa-se 
primordialmente pela psicologia da vontade e pelo papel das crenças na ação do individuo 
humano. É assim que faz uma redução psicológica da noção de verdade, fixando a verdade 
das crenças em sua possibilidade de satisfazer as aspirações do homem preso nas 
circunstâncias concretas de sua existência” (Duchesneau. In: Châtelet et alii, 1983:135). (o 
destaque é nosso). 
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em função de metodologias para a ‘ação social’ ou de intervenção social, sejam 

no nível de caso, de grupo e do desenvolvimento da comunidade82. Assim para 

Guerra: 

 

“No âmbito das concepções de teoria e método têm-se a vigência da 
concepção positivista da ciência, a qual identifica natureza e sociedade, 
o que redunda no dogmatismo cientificista, tendo em vista sua 
requisição de controle e previsibilidade dos fatos sociais. Aqui, o método 
é visto como um conjunto de regras sobre o ‘como fazer’ e/ou de pautas 
para a intervenção. A requisição que se faz às teorias é a de que elas 
orientem, no âmbito imediato, as intervenções profissionais, que 
respondam às demandas a serem atendidas, que permita a adequação 
entre meios e fins, produtos da incorporação acrítica do positivismo 
como modo de explicar a realidade e do pragmatismo como 
programática de ação social” (Guerra, In: Mouro e Simões, 2001:271). (a 
negrita é nossa). 

 

Desta forma, como parte do desenvolvimento do Serviço Social no país, 

se incorporam as produções teóricas do “trabalho social” norte-americano, 

principalmente com a produção intelectual de Mary Richmond (dentre as obras 

de Richmond o Diagnóstico social e Método de caso social, são as mais 

destacadas e prevalecentes), fundamentada sob a perspectiva pragmática, que 

se evidencia como uma filosofia utilitarista e instrumentalista, no que diz 

respeito à visão de homem e mundo “do liberalismo norte-americano, com sua 

racionalidade subjetivista”83 (Guerra, In: Mouro e Simões, 2001:273). Como 

bem sinaliza Verdèx-Leroux, analisando os fundamentos do caso social norte-

americano: 

 

                                                   
 
82 Estes ‘métodos’ têm origens particulares e diferentes, porém, a altura de 1965 quando se 
incorporaram ao plano de estudo do curso de Serviço Social na Costa Rica, nesse momento já 
estavam de maneira sincrética a influência dessas tendências do pensamento e da teoria 
social. Ora novos elementos poder-se-iam colocar, mas sobre a base determinada 
anteriormente, quer dizer nessa incorporação acrítica não era importante sua origem, mas pelo 
contrário, a sua funcionalidade para o desenvolvimento da profissão, para a procura de 
legitimidade social e de modernizar-se em face da sociedade e o Estado. Para uma descrição 
pormenorizada de autores e datas sobre a origem destes métodos, ver: Mouro, 2001: cap. 2. 
(In: Mouro e Simões, 2001).  
 
83 De acordo com Barroco, “o individualismo favorece a valorização da subjetividade e de uma 
moralidade individualizada em torno da singularidade do ‘eu’que se opõe à sociabilidade” 
(Barroco, 2001:87). 
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“Em sua fase inicial, o case-work pretendia ser muito mais que o método 
de entrevistas que passou a ser. Seus promotores americanos fazem 
dele uma filosofia em plena harmonia com os conceitos éticos e políticos 
da democracia: respeito da pessoa e de sua autonomia, convicção de 
que o homem é capaz de progredir e de que cada um possui os meios 
da própria promoção social, etc. Este aspecto (...), é, na realidade, 
essencial: o homem e a sociedade tratados no case-work são, 
obviamente, o homem e a sociedade da mais otimista versão do 
liberalismo” (Verdèx-Leroux, 1986:66). 

 

Como vimos argumentando, o sistema político costarricense 

tradicionalmente se baseia na democracia liberal-burguesa, o processo da 

reforma social e o projeto de modernização capitalista não negaram sua base 

jurídico-formal nem muito menos colocou em xeque os pilares da sociabilidade 

liberal: a propriedade privada e o mercado, apesar do fortalecimento do aparato 

estatal e de sua ativa presença regulando as relações econômicas e sociais, o 

que constitui parte da estratégia da classe burguesa emergente para criar as 

bases de sua hegemonia e suportar os embates das classes sociais 

subalternas. Com esta situação queremos demonstrar, conforme Barroco, que 

 

“Reconhecer a necessidade do atendimento das carências sociais não 
rompe com o ethos liberal, pois é parte de seu ideário o 
encaminhamento de soluções que visam repor as oportunidades para 
aqueles que, por alguma razão, não a tiveram ou não ‘souberam 
aproveitá-las’” (Barroco, 2001:86). 

 

De alguma forma este aspecto nos permite entender como 

posteriormente o “caso social” incorpora a corrente psicologista84, pela via da 

psiquiatria norte-americana e da teoria psicanalítica freudiana em voga nas 

décadas de vinte e trinta do século XX, e com maior presença depois da II 

Guerra Mundial. Estas influenciam de múltiplas formas, os ‘métodos’ de caso, 

de grupo e até de comunidade85, invadem o Serviço Social costarricense86 na 

                                                   
 
84 Para Netto este processo que tende a psicologizar o projeto profissional, é permeado por 
confrontos e conflitos entre os assistentes sociais. Ele afirma que em Mary Richmond existiam 
em germe e tenuemente, preocupações sócio-cêntricas, portanto “Uma análise cuidadosa e 
despreconceituosa do texto de 1917 [Diagnóstico Social] bem como do ensaio de 1922 [Caso 
Social Individual] deixa claro que não há uma redução psicologista  no projeto profissional de 
Richmond” (Netto, 1996a:118. Nota: 94). (os parênteses e a negrita são nossos). 
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segunda metade da década do sessenta e subseqüentes. Assim os ‘métodos’ 

se colocam claramente na perspectiva funcionalista da prática social, 

demarcando a visão psicologista dos problemas sociais, que levam a 

individualização destes problemas e a moralizar as ações tendentes à sua 

compreensão e intervenção profissionais. 

 

Esta individualização claramente é compatível com a visão liberal 

clássica e hoje com a neoliberal. Assim, o pensamento e a ideologia que se 

incorporam e se reproduzem na sociedade, através dos aparelhos ‘privados’ de 

hegemonia e do próprio Estado em sentido estrito87, constituem uma  

 
“expressão do modo de ser capitalista, isto é, do ethos burguês; 
evidenciando o individualismo presente nas relações sociais, não se 
reproduz somente pela, ou através da idéia de que o outro é um limite à 
liberdade individual [minha liberdade começa onde termina a do outro], 
mas também pela concepção de que o outro é um objeto, reproduzindo 
uma sociabilidade alienada de sua natureza interativa e cooperativa” 
(Barroco, 2001:86). [Os parênteses e a itálica são nossos]. 

 

Observa-se como estas matrizes podem convergir com outras vertentes 

teóricas e ídeo-políticas que se vão integrando no acervo profissional. Para 

compreender esta vinculação entre positivismo refratado no pragmatismo e 

                                                                                                                                                     
85 A persistência da dicotomia indivíduo/coletividade continua presente no método da 
comunidade, em seu núcleo de intervenção se privilegia o “estímulo à formação de líderes, cuja 
descoberta era uma das etapas cruciais do programa, a que se seguiria a incorporação de 
jovens e mulheres conforme normas e disposições adotadas para garantir os fins projetados” 
(Castro, op.cit.:150). Tinha uma base ídeo-política de respeito à autoridade e a hierarquia 
existente na sociedade e no Governo. No fundo se tratou de uma visão “funcionalista no trato 
da questão social e o seu desenvolvimento (...) A identificação das necessidades e a alocação 
de recursos reduzem a questão social a problemas técnicos, construindo, a partir deles, uma 
fórmula central que contempla múltiplas variantes de intervenção profissional” (Idem: 138). 
 
86 Aqui também se apresenta a situação de que sua incorporação é por via de autores que 
interpretam a fonte original onde é evidente o ecleticismo teórico-metodológico. Certamente no 
Serviço Social costarricense o estudo de alguns autores que fundaram correntes de 
pensamento e conhecimento teórico não foram realizados diretamente em suas fontes. Este 
panorama começa a mudar depois da década de 70, porém, de forma ainda incipiente. 
 
87 Os conceitos de aparelhos privados de hegemonia e Estado em sentido estrito são 
considerados na acepção gramsciana. Porém, temos clareza que o processo de constituição 
desses aparelhos privados de hegemonia na sociedade costarricense tem que ser concebido 
com as particularidades históricas de um país periférico do capitalismo mundial. Sobre o tema 
de Estado e hegemonia, cf. Gramsci, 1991; Coutinho, 1981,1996; Gruppi, 1978; Semeraro, 
2001; Simionato, 1995. 



www.ts.ucr.ac.cr 83 

funcionalismo nos influxos “científicos” da psicologia e do ‘social work’ norte-

americano, a base democrático-liberal do país, e a concepção neotomista vinda 

da Europa, no que diz respeito a seus princípios filosóficos, orientação política 

e mecanismos de implementação, só é possível se pensamos a profissão como 

uma estrutura sincrética submetida à dominação teórico-cultural no capitalismo 

periférico com relação aos países centrais e que se mostra funcional aos 

interesses do projeto societário dominante, donde a incorporação e aplicação 

(formal/abstrata) daquelas concepções e teorias se engaja com o processo da 

reforma social e da modernização capitalista. Assim as reformas estão dentro 

da funcionalidade do sistema, constituindo-se num processo de reformismo 

modernizador-conservador. 

 

Este processo se legitima, idealmente, através das intenções sócio-

políticas e da lógica do sistema do capital, que condiciona os indivíduos 

sociais, expressando-se de múltiplas formas nos primeiros assistentes sociais, 

que subsumidos nessa visão ética e ídeo-política tradicional, tendem a 

reproduzi-la por diversos mecanismos até nossos dias. O mecanismo exemplar 

desta maneira de intervir do assistente social, em forma geral, se dava quando 

se apresentava face aos ‘indivíduos, grupos e comunidades’, como o 

profissional que trazia os recursos técnicos para enfrentar as ‘problemáticas 

sociais’ brindando um serviço para o “bem comum”, para a “promoção humana” 

e para a procura da “harmonia social”. Não se percebe, ainda, como um 

profissional, que sendo qualificado, reverte para a população a materialização 

de uma política pública como parte dos direitos sociais ganhos na correlação 

de forças e pelo movimento das lutas sociais históricas entre as classes88, no 

conjunto da sociedade e do Estado. 

 

                                                   
 
88 Para Barroco, com o aumento dos conflitos entre as classes: “Em face das reivindicações 
dos trabalhadores, esse projeto político [reformista/conservador] adquire um significado 
preciso: trata-se de garantir a reprodução de um sistema moral que assegure a ‘ordem’, ou 
seja, que identifique as lutas políticas como indícios de uma ‘desordem’ que deve ser 
combatida” (Barroco, 2001:81). [parênteses nosso]  
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Nestas lutas sociais a dinâmica contraditória da relação capital X 

trabalho é concebida e enfrentada como sendo problemas sociais 

fragmentados, individualizados, moralizados e ‘psicologizados’, o que permite 

desviar a atenção da “questão social” (problemática principal) para as suas 

seqüelas, estabelecendo supostas condições ‘específicas’ para a intervenção 

das diversas profissões que agem no ‘campo do social’89, onde se faz 

necessário, sob pena de deslegitimar-se, incorporar, ainda que sem questionar 

criticamente, uma bagagem teórico-metodológica e ídeo-política acorde com as 

seqüelas sociais da ordem do capital e do projeto hegemônico de sociedade. 

 

É assim que, apesar de se oporem em muitos aspectos, o pensamento 

católico de cunho neotomista, o (neo) liberalismo e o positivismo “compartilham 

da ideologia conservadora e da crença na moral como espaço de 

enfrentamento da ‘questão social’” (Barroco, idem: 79). Isto leva a considerar 

que a formação profissional dos primeiros assistentes sociais costarricenses, 

imbuída na lógica societária do capital, com sua racionalidade burocrático-

formal, no que diz respeito a seus valores e intenções sócio-políticas, se 

situava em função de reforçar a cultura reformista-conservadora, presente nas 

visões de mundo e nas teorias que informavam o processo de capacitação 

técnico-moral daqueles primeiros profissionais. É preciso salientar que nessa 

lógica um projeto educativo tinha a faculdade de propiciar as condições 

“ótimas” de produção e reprodução da força de trabalho (dentre outras 

condições). Não é por acaso o interesse da classe burguesa de criar a 

Universidade da Costa Rica em 1940 como parte da estratégia de manter a 

coesão e a hegemonia na sociedade. 

 

                                                   
89 Vista desde uma perspectiva de totalidade, esta problemática não se subscreve ao plano 
particular do social, senão que evidencia sua articulação para com as outras dimensões da vida 
humana, no plano universal e singular: referidas à política, à economia, à ecologia, à história 
dentre outras. Porém, chamamos a atenção da nomeada “questão social” no capitalismo, como 
sendo o vínculo que dá origem às varias profissões que se têm especializado na atenção e 
enfrentamento do social (melhor dizendo, nas suas seqüelas), mas deduzir estas profissões a 
esse particularismo, evidencia uma visão reducionista da sociedade no seu conjunto, própria da 
teoria positivista e da estratégia funcional da ordem burguesa de naturalizar as atuais 
condições em que se estabelecem as relações sociais no capitalismo. 
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Existe então uma visão da ética e da política reformista-conservadora 

(tradicional) que se expressa na natureza das relações particulares entre 

profissionais e usuários, mediadas pelo e através do Estado, que assume 

através do funcionalismo burocrático, ‘pragmaticamente’, a direção do processo 

social, dadas às condições da sociedade burguesa para ocultar as 

contradições e antagonismos sociais. De acordo com Barroco: 

 

“O Estado estabelece uma mediação ético-moral entre os indivíduos e a 
sociedade; com isso, descaracteriza-se aparentemente de suas funções 
coercitivas, burocráticas, impessoais, para tornar-se um espaço de 
relações humanitárias’. Através de um discurso ético universalizante, 
fragmenta as necessidades das classes trabalhadoras, transforma seus 
direitos em benefícios do Estado, subordina os indivíduos a várias 
formas de discriminação, responsabiliza-os pela sua condição social, 
despolitiza suas lutas, restringe suas escolhas, contribuindo para a 
reprodução de uma moralidade subalternizada e alienada” (Barroco, op. 
cit: 86). 

 

Porém, dado esse processo contraditório que abarca todas as esferas 

da vida, o profissional qualificado, crítico e consciente desta situação, pode agir 

teleologicamente, gerando, processualmente, tanto possibilidades de “reformas 

progressivas de ruptura” como de “reformas conservadoras”. Daí que, segundo 

Barroco, “a própria natureza da moral, nas condições da sociedade burguesa, 

propicia sua reprodução contraditória; sua presença na vida cotidiana 

possibilita o ocultamento dos vínculos sociais; sua potencialidade ética 

estabelece mediações com a totalidade social, propiciando a conexão com os 

valores humano-genéricos, a negação da ordem social e as possibilidades 

de objetivação de uma ética teleologicamente voltada à superação dos 

limites da cidadania burguesa” (Barroco; idem: 90/91). (o destaque é nosso). 

 

Contudo, na natureza da moral mantém o predomínio da sua função 

moralizadora na estratégia do projeto hegemônico de modernização capitalista, 

por meio da intervenção do Estado em face da “questão social”, para o que 

precisa de profissionais que, sendo funcionais, (re) produzam as condições 

sócio-culturais, políticas e morais no conjunto da sociedade, como parte do 

controle social, ideológico, político e econômico, que as demandas da 
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sociedade burguesa impõem à totalidade social, para a manutenção da ordem 

do capital, processo que é atravessado de contradições, de correlações de 

força entre as classes e de lutas sociais que se revigoram como a ‘ave fênix’ no 

capitalismo. 

 

Assim, esboçamos, como os fundamentos da visão tradicional da ética e 

da política abrangem a totalidade da vida social do país, que sendo 

incorporados pela ordem do capital, se estruturam no sentido de manter as 

bases fundantes da sociedade burguesa e de sua hegemonia, destacando-se 

no processo histórico, como esta influencia se particulariza na estrutura 

sincrética do Serviço Social. 
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A INCIDÊNCIA DA VISÃO TRADICIONAL DA ÉTICA E DA 
POLÍTICA NO SERVIÇO SOCIAL DA COSTA RICA: 
ENTRE A RECONCEITUAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O homem ativo de massa atua 
praticamente, mas não tem uma clara 
consciência teórica desta sua ação, que, não 
obstante, é um conhecimento do mundo na 
medida em que o transforma. Pode ocorrer, 
inclusive, que a sua consciência teórica 
esteja historicamente em contradição com o 
seu agir. É quase possível dizer que ele tem 
duas consciências teóricas (ou uma 
consciência contraditória): uma, implícita na 
sua ação, e que realmente o une a todos os 
seus colaboradores na transformação prática 
da realidade; e outra, superficialmente 
explícita ou verbal, que ele herdou do 
passado e acolheu sem crítica” (Gramsci, 
1978:20). 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 88 

2.1. A incidência da visão tradicional da ética e da política na 

formação e organização profissional dos Assistentes Sociais. 

 

Como o Serviço Social da Costa Rica incorpora os princípios e valores 

das vertentes do pensamento neotomista, do pragmatismo, do positivismo e do 

reformismo social (em sua diversidade de propostas) na formação profissional 

dos assistentes sociais costarricences? Para aceder a uma primeira resposta, 

consideramos que a base da formação profissional dos primeiros assistentes 

sociais na Costa Rica se coloca a partir de uma estratégia curricular para a 

capacitação de quadros profissionais ‘tecnicamente aptos’ para atender as 

demandas das instituições de bem-estar social, criadas desde a década de 

trinta e fortalecidas no período da reforma social no país, e que no transcurso 

das décadas subseqüentes (de 1950 a 1980) se ampliaram90, como parte da 

estratégia assumida pelo projeto de desenvolvimento do partido de Libertação 

Nacional e das camadas burguesas emergentes que se afiançaram no poder 

depois da crise de 1948 com seu triunfo na guerra civil nesse mesmo ano. 

 

A intencionalidade ídeo-política se expressa cabalmente no período em 

que foi criada a escola, através da formação técnico-profissional dos primeiros 

assistentes sociais que estavam inseridos na divisão social e técnica do 

trabalho91. Nesta se encontra o espaço para a sua reprodução, por diversos 

                                                   
 
90 Segundo Molina e Romero (1996: 2) o ritmo de crescimento das instituições públicas no 
período de 1948-1968 foi de quase três por ano (55 foram criadas nesse lapso temporal) e no 
período de 1968 a 1980 se criaram 48, o que aumenta a 4 por ano. Isto necessariamente 
implica um crescimento substantivo da presença do Estado na vida nacional, como parte da 
estratégia e das necessidades político-econômicas dos governos do partido de Libertação 
Nacional. Sinalizamos isso, porque nos períodos que governou a oposição (conservadora) o 
aparelho estatal cresceu em menor quantidade. 
 
91 Lembre-se que ainda hoje existe uma parcela de assistentes sociais corriqueiramente 
nomeados como “empíricos”, que desde a própria lei de regulamentação da categoria em 1967 
foram aceitos para integrarem-se ao Conselho profissional, dado que se ampararam sob uma 
disposição transitória (a No. III) que sinaliza que: “As pessoas que na data de publicação desta 
lei, desempenhem funções de assistentes sociais na administração pública e nas instituições 
do estado e que houvessem trabalhado como tais durante um lapso de tempo não menor de 
cinco anos poderão continuar trabalhando sob essa denominação e participar nos concursos 
para cargos que requisitem conhecimentos, em Serviço Social, sem prejuízo do artigo 12 da 
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mecanismos práticos (objetivos e subjetivos), que atingem o conjunto da 

sociedade. Aqui novamente se retoma o ciclo de reprodução de múltiplas 

formas e se vai construindo uma (auto)imagem e representação de profissional 

arquétipo, que nos moldes da visão tradicional configura uma idiossincrasia 

profissional imutável e alheia às transformações sociais e profissionais. 

 

Na continuação se argumentará como estes elementos sócio-políticos e 

ético-morais se refratam, de forma explicita e implícita, no processo de 

conformação da escola e do perfil de profissional que se vai instituir que, como 

veremos, tem sido de varias formas reatualizado. 

 

Campos (1971), referindo-se à criação das escolas de Serviço Social 

destaca que  

 

“A organização destas escolas teve a assessoria de organismos ou de 
indivíduos que por sua vez tinham sido orientados por outros centros já 
existentes. Num dos casos significou recomendar um tipo de escola que 
seguia a orientação da escola européia noutros, a orientação da escola 
norte-americana. Em ambos os casos, o ensino todo tinha por 
fundamento o método de Serviço Social de Casos ou Individual. 
Conforme foram desenvolvendo os outros métodos, se agregaram ao 
ensino em forma complementar. Isto tem significado uma acentuação 
maior no aspecto individual, deixando o relacionado ao grupo e à 
comunidade num nível inferior desde o ponto de vista teórico-prático. A 
organização e o funcionamento dos serviços onde trabalham os 
assistentes sociais prosseguiu, naturalmente, esta mesma orientação” 
(Campos, 1971:1). 

 

Esta postura mostra a tendência de compreender o surgimento das 

escolas de Serviço Social na América Latina sob a visão do ‘mero reflexo’ e 

adaptação que ‘tiveram’ com relação a suas origens noutros contextos, 

principalmente o europeu e norte-americano. Também se percebe o caráter 

evolucionista na sua percepção dos processos de incorporação dos chamados 

‘métodos’, que posteriormente nessa proposta convergirão para o método 

integrado ou integração de métodos. 

                                                                                                                                                     
presente Lei” (Lei de Regulamentação Profissional, 1967:5). O artigo 12 se refere 
fundamentalmente a casos de falta ou ausência de profissionais (inopia). 
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Sobre esta influência do método de caso na formação dos primeiros 

assistentes sociais, o Padre Herrera destacava que “O enfoque da pessoa era 

total. De acordo com isso fazíamos muitas ênfases no método de caso. 

Partíamos do postulado científico de que o homem é diferente, que todos 

somos diferentes. O homem não nasce por geração espontânea, nasce um a 

um e perfectível. Daí que, como todos somos diferentes, se necessita um trato 

diferente” (Citado em: Valverde, Revista Costarricense de Trabajo Social. No. 

10. Novembro 1999:7)92. 

 

Concomitantemente, no Serviço Social, de acordo com uma pesquisa 

realizada por Campos et alii em 1977, sobre “A evolução social da estrutura 

acadêmica da Escola de Trabalho Social na Costa Rica”, destaca-se como 

objeto da profissão, desde o período de sua criação em 1942 e até 1972, o 

seguinte: “Contribuir ao ajuste do individuo ao meio, harmonizar as condições 

de vida do homem e sociedade” (Campos et alii, In: Molina e Romero, 1996:3). 

 

Sobre este elemento sinalizado, primeiramente se evidência que o nível 

de compreensão teórico-metodológico para a construção e determinação do 

objeto profissional se embasa numa concepção pragmatista e funcionalista, 

que a nosso entender confunde “objeto com objetivo’’ profissional. Este ‘objeto’ 

descreve de forma evidente o projeto profissional tradicional. Implica desde 

uma dimensão política, a subsunção do Serviço Social às condições postas 

pela ordem capitalista dependente, e desde a dimensão da ética tradicional, a 

conformação de uma visão ídeo-política e cultural da profissão submetida a 

moralizar e equiparar as seqüelas da nomeada “questão social” como sendo 

                                                   
 
92 É evidente o sincretismo da visão neotomista de pessoa humana e do livre arbítrio do 
individuo, articulado à visão de que “cada caso é um caso” próprio do pragmatismo norte-
americano, imbuído também de uma visão do personalismo e do individualismo à tradição 
liberal que vêm de Smith. Bellamy destaca que nos inícios do liberalismo existiu uma vertente 
do liberalismo ‘ético’ que se obscureceu pela crítica ao mercado e ao individualismo possessivo 
que a tradição liberal sustenta. (Cf. Bellamy, 1994. Sobre o individualismo possessivo, cf. C.B. 
Macpherson, 1979. Sobre o personalismo, cf. Mounier, 1964). 



www.ts.ucr.ac.cr 91 

problemas do individuo em sentido estrito, baseado no suposto de procurar 

uma ordem social harmônica e equilibrada. 

 

Isto é claramente colocado na estrutura das disciplinas do curso, que 

nesses primeiros anos significava o entrosamento linear entre demanda e 

oferta, em consonância com as necessidades institucionais. Naqueles primeiros 

anos as disciplinas se dirigiam a formar um profissional que pudesse trabalhar 

nas demandas sociais das áreas de saúde (higiene geral e mental), assistência 

pública (previsão social, economia doméstica), delinqüência juvenil e 

pedagogia corretiva, psicologia e psiquiatria, e a ênfase estava no caso social 

individual. (Molina e Romero, idem: 8). A formação profissional estava 

orientada à funções no âmbito para-médico93 e para-jurídico, na atenção de 

crianças e famílias que foram ‘vítimas’ de problemas sociais ou na condição de 

‘inadaptáveis’ ao meio societário. 

 

Isso permitiu conformar um técnico especializado na aplicação de 

‘métodos’ de intervenção social. Numa primeira instância, o método de caso 

individual, como bem sinalizou Campos (1971) e Molina e Romero (1996), foi o 

que frisou as diversas disciplinas teóricas. Esta visão de atenção individual, de 

acordo com a pesquisa de Campos et alii (in: Molina e Romero: 1996), percorre 

o curso de Serviço Social desde a criação da Escola até meados da década de 

sessenta, quando em 1965 incorporam-se os ‘métodos’ de grupo e 

comunidade. Assim, Molina e Romero destacam nessa perspectiva: 

 

“Os espaços de atuação profissional se configuraram nas origens 
profissionais essencialmente no âmbito público, no médico-assistencial, 
sócio-legal e sócio-ocupacional, com uma intenção de harmonizar os 
sujeitos com as condições ambientais, mediante provisão de bens e 
serviços sociais compensatórios, em face da posição de desigualdade 
dos categorizados como pobres ou marginais do ‘processo de 
desenvolvimento’ (desenvolvimentismo), e daqueles aos quais se 

                                                   
 
93 Ver item I.2, onde sinalizamos o indicio de que foram as áreas da saúde pública -para-
médica- e de atenção para-jurídica da infância e a família (como expressão concreta das 
múltiplas problemáticas) onde se inserem as primeiras práticas que podemos chamar como 
‘prefigurações ou protoformas’ da profissão. 
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pretendia incorporar à modernização entendida como industrialização. 
Assim, o trabalho social [Serviço Social -JR], como categoria profissional 
se inseriu na divisão social do trabalho com uma função social 
explicitamente determinada, desenvolver ações para atenuar o conflito 
social, mas encoberto na ação humanitária que em essência contém”94 
(Molina e Romero, 1996:7). 

 

Fica evidente, ao nosso ver, a influência da visão tradicional dos 

fundamentos éticos e políticos na formação dos primeiros assistentes sociais. 

Esta se deu em clara consonância com uma direção social que colocou em 

pauta, os interesses da pequena e media burguesia emergente da década de 

40 como nacionais ou gerais para o conjunto da sociedade costarricense95. 

Estes segmentos da classe burguesa, inspirados numa visão de progresso e 

desenvolvimentismo pretendiam construir ‘melhores condições de vida e 

modernizar o país’, sob o sustento de um tipo de Estado ampliado96 e 

‘benfeitor’, que no período de 1950 a 1980 constituiu a base sob a qual se 

teceu a hegemonia da classe dominante e reforçou a visão de mundo 

democrático-liberal burguesa na sociedade costarricense, a qual predomina até 

                                                   
 
94 Esta ação humanitária é decorrente da influência neotomista na profissão. Sob este 
‘pressuposto’ da ação humanitária que em ‘essência contêm’ a profissão e o profissional, é que 
se constitui a base do “ethos tradicional”, que como destaca Barroco “se desdobra nas várias 
dimensões que compõem a ética profissional do Serviço Social – sua prática moral, sua 
moralidade, sua sustentação filosófica e sua expressão formal: o Código de Ética. (...) Esse 
ethos passa a compor sua imagem social historicamente legitimada: o assistente social deve 
ser um exemplo de ‘integridade’ moral, o que, concebido a partir do conservadorismo ético, irá 
se expressar em normas de conduta que abrangem inclusive sua vida pessoal, impondo-lhe 
deveres e normas de comportamento” (Barroco, 2001:93). Assim contraditoriamente, o 
assistente social, “ao moralizar a ‘questão social’, transforma a moral em moralismo, o que 
reproduz uma ética profissional preconceituosa, negando seu discurso humanitário” (Ibidem: 
95). 
 
95 É importante salientar que este é um condicionamento histórico, que é assumido pelos 
assistentes sociais como parte dessa visão tradicional que orientou, e ainda orienta, a profissão 
de múltiplas formas. Não se trata de um julgamento moral do profissional. Este 
condicionamento histórico, inserido na realidade costarricense, aponta a defasagem entre a 
intenção daqueles valores de ‘harmonia e adaptação do individuo ao meio’(entre outros) e a 
realidade do sistema capitalista, onde impera a visão de otimização dos lucros, valorização e 
acumulação de capital e a desigualdade entre as classes sociais. 
 
96 Entendemos o Estado ampliado na concepção de Gramsci. Ele destaca duas esferas no 
Estado: “a sociedade política” vinculada à função coercitiva, e a “sociedade civil” onde se 
procura a hegemonia, através dos mecanismos de consenso conformados no processo 
societário e a direção que atrelada à hegemonia constitui a viabilização do poder de uma 
classe sobre outras, na sociedade do capital (Para ampliar sobre esta temática, confronte-se 
dentre outros Gramsci, 1991; Coutinho, 1996, Simionatto, 1995). 
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hoje. Esta visão de mundo se fundamenta nos princípios da democracia 

representativa, eleições estáveis a cada quatro anos, com partidos políticos de 

todas as tendências ideológicas97, no respeito da propriedade privada e da 

liberdade, da justiça social e da solidariedade via pactos entre as classes, 

representadas politicamente. Daí a importância funcional do Estado 

costarricense no processo de modernização, com os mecanismos de coerção e 

consenso, na procura da estabilidade social, da manutenção e reprodução da 

dominação ideológica, política, econômica e cultural do sistema do capital, em 

condições de dependência com relação aos países centrais. 

 

Baseados nesta análise histórico-sistemática buscou-se atingir, 

conseqüentemente, os aspectos centrais que interagem no Serviço Social em 

suas dimensões ética e política, o que nos permite fazer uma discussão crítica 

e explicitar suas contradições, ambigüidades e alcances no marco da 

sociedade costarricense. Com este panorama, é mister fazer um percurso pela 

forma em que se constitui a categoria profissional e se organiza na Costa Rica, 

a partir do estabelecimento da entidade representativa profissional e seus 

desdobramentos posteriores. 

 

 

2. 1.1. A organização corporativa do Serviço Social na Costa Rica: a Lei de 
Regulamentação da categoria. 
 

Temos sinalizado a maneira como rebateu na formação profissional a 

visão tradicional dos fundamentos que o Serviço Social assume, como parte 

das condições societárias em que se desenvolveu o ensino e a prática 

profissional na Costa Rica nos seus inícios. Evidenciamos a incorporação 

desses fundamentos à base de conhecimentos e saberes que informavam a 

                                                   
 
97 Considerando a exclusão à participação de partidos de esquerda por espaço de 24 anos no 
cenário nacional (1948-1972), como sinalizamos na nota 40. Lembramos isto porquanto 
consideramos que é, a partir de 1972, que na Costa Rica se pode falar de uma democracia 
política formal e representativa das diversas tendências ídeo-políticas que formam parte do 
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profissão em outros contextos, donde primeiramente surgiram, notadamente, 

as raízes européias e norte-americanas, no que diz respeito às condições 

objetivas e subjetivas no marco das relações sociais capitalistas. Certamente 

esta inserção esta muito longe de ter uma base factual no país similar àquela 

que a informou nas suas raízes. Contudo, este processo não pode ser 

concebido como um “mero reflexo”. Muito pelo contrário, teve uma intenção 

clara do setor burguês reformista-conservador do país, visando manter a 

hegemonia e conciliar os interesses entre as classes em conflito. Daí a 

necessidade de abrir o espaço para um tipo de empregado técnico assalariado, 

que desde o próprio Estado apelará aos interesses dominantes e que, como 

em outros contextos, operacionalizará políticas sociais atendendo demandas 

parciais e/ou fragmentadas por meio de diretrizes públicas, estabelecidas pela 

incipiente reforma social da década de quarenta, seja esta reforma de cunho 

assistencial, educativo e/ou da seguridade social (proteção ao trabalhador em 

aspectos de saúde, previdência, condições de trabalho e emprego 

principalmente). Este panorama, como já foi sinalizado, predominou 

inicialmente por um espaço de trinta anos, ou seja, até o inicio da década de 

70. 

 

Contudo, se este era o panorama da profissão tanto na formação 

acadêmica como no exercício profissional, era preciso assentar as bases da 

organização corporativa da categoria profissional, que se dá, de fato, dentro 

das condições antes sinalizadas, como efeito da visão tradicional que percorre 

a formação dos profissionais. Assim, a Lei de Regulamentação profissional 

(vigente desde 1967, e seu regulamento de 1969) e o primeiro Código de Ética 

constituem-se na expressão explícita, jurídica e formalmente, daquela visão 

tradicional na categoria profissional costarricense. Como veremos, estes 

continuam a influenciar a base do perfil de intervenção profissional 

historicamente construído, e no caso do Código de Ética, a pesar de 

reatualizado posteriormente, não se afasta daquela base (Ver: Cap. III). 

 

                                                                                                                                                     
conjunto da sociedade. À contra-maré daqueles que festejaram em 1989 ‘cem anos de 
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Para entendermos, primeiramente, observamos que de acôrdo com a 

legislação nacional qualquer tipo de lei que seja aprovada no Congresso da 

República tem que possuir, para sua implementação, o respectivo regulamento, 

pelo qual sua execução depende deste, mais do que da própria lei. Assim, a lei 

da categoria que cria o “Colégio de Trabalhadores Sociais da Costa Rica” 

(elaborada em 1967) foi aprovada no Congresso sob o No. 3943, na data 29-

08-1967. E o correspondente regulamento foi decretado pelo presidente da 

República e seu ministro da educação, dois anos depois, na data de 15-07-

1969, e saiu publicada na Gazeta Oficial No. 168 do 25-07-1969, momento em 

que se efetiva sua implementação legal. 

 

A partir daqui existe uma lei corporativa que dirige a prática do exercício 

profissional dos assistentes sociais costarricenses. Esta lei, vigente até hoje, 

conta com uma série de aspectos que se mostram praticamente superados, o 

que não tem constituído impedimento para a consecução de “avanços 

modernizadores” do Serviço Social, expressão clara de que essa base está em 

consonância com as formas reatualizadas da visão tradicional da profissão. Por 

outra parte, evidencia-se o escasso interesse coletivo por estabelecer as 

balizas para sua renovação, em correspondência com a análise crítica das 

mudanças da realidade do país e da profissão. Damos ênfases a esta questão 

porque na própria Lei de regulamentação profissional se estabelece no seu 

artigo 66 que: 

 

“Se entende por exercício profissional do Serviço Social, aquele que se 
prática em qualquer dos três métodos profissionais, a saber: método de 
caso social individual, método de grupo e método de organização da 
comunidade e ação social” (Regulamento à lei profissional, Colégio de 
trabalhadores Sociais da Costa Rica, 1969). (o destaque é nosso). 

 

É evidente que esta concepção sobre o exercício profissional radica na 

visão tradicional dos assistentes sociais que permeou a elaboração da lei 

constitutiva da categoria. Claramente se percebe a operação “exercício 

profissional = método”, quer dizer a identidade profissional possível estava 

                                                                                                                                                     
democracia’ na Costa Rica. 
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colocada a partir desses três métodos tradicionais que, como vimos, 

expressam o sincretismo teórico-metodológico incorporado pela profissão 

desde seu surgimento. A visão pragmática esta consolidada jurídica e 

formalmente. É mister lembrar que o exercício profissional informa outros 

componentes, não relacionados estritamente ao caráter metodológico da 

intervenção (que seja dito, é fundamental), tais como a direção social do 

exercício, o espaço funcional na divisão social do trabalho e sua legitimidade 

em face da sociedade, que conforme acrescentam sua importância no evolver 

histórico constituem o que se tem denominado de cultura profissional. E neste 

sentido seu amadurecimento conforma uma profissão cada vez mais complexa 

e enriquecida, onde, com certeza, novas determinações se colocam no 

processo, daí o interesse de aprofundar as diversas dimensões que 

constituem, que afetam e condicionam o espaço profissional, inserido na 

dinâmica societária. 

 

Hoje, pensar a lei constitutiva, tal como se apresenta, exige fazer sua 

crítica98, reconhecendo precisamente as mudanças pelas quais o Serviço 

Social tem perpassado no triênio 1970-2000, e as projeções deste princípio de 

século, que sem dúvida nenhuma delimitam novos desafios e repõe velhas 

questões não superadas no processo profissional da Costa Rica, tanto no 

espaço societário quanto no campo de relações com as outras disciplinas 

particulares das ciências sociais. 

 

Não poderia ser mais evidente como, neste aspecto de definir o que se 

entende por exercício profissional, deve considerar-se a influência da 

reconceituação (ver Item II.3) que para os anos setenta levantou a crítica da 

                                                   
 
98 Poderia se pensar em múltiplas determinações que sopesam para fazer esta crítica e 
promover a mudança da lei de regulamentação, inclusive este seria um espaço de pesquisa 
interessante a realizar. Aqui nos limitamos a mencionar os aspectos que, a nosso ver, são 
necessários para a crítica. Temos que reconhecer a importância de pesquisas sobre as novas 
demandas que se colocam ante a categoria profissional e a forma pela qual esta atinge o 
objetivo de enfrenta-las ou não, adequadamente, de acordo com os requerimentos postos pela 
dinâmica social e profissional e os próprios mecanismos sócio-jurídicos aos quais, como 
categoria, pode-se recorrer para enfrentar tais demandas, aqui incluía-se a Lei de 
regulamentação. 
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concepção de Serviço Social tradicional, o que por sua vez procurou conformar 

um Serviço Social latino-americano, que demarcou a crítica dos “métodos 

tradicionais” e debateu contra a fragmentação da intervenção social, a partir 

desses “métodos” em face da profissão. Tudo se passou, no interior da 

profissão, como busca dos seus objetos, objetivos, métodos e técnicas de 

intervenção que foram afinando um perfil de intervenção profissional que 

supostamente rompesse com o perfil tradicional, demarcado na visão 

assistencialista e casuística do exercício profissional. No fundo se tratava de 

legitimar a profissão em face das demandas crescentes das classes sociais em 

presença e do Estado. 

 

Contudo, este aspecto nos permite assinalar a defasagem entre a 

organização corporativa, sua dificuldade para avançar, ainda sobre bases de 

modernização, no que diz respeito a atualizar-se em função das demandas 

sociais e do conjunto da categoria, em promover não só uma discussão sobre a 

revisão e renovação da Lei constitutiva, mas que seja capaz de mostrar a 

legitimidade atingida, a superação do conservadorismo na profissão e a 

diversidade das atribuições privativas do Assistente Social dentre outras 

possibilidades e implicações. 

 

Um outro aspecto a destacar, pelas implicações políticas que contém, se 

refere a uma das atribuições que se descreve na Lei de regulamentação 

profissional, a qual assinala que a organização corporativa da categoria pode: 

“Canalizar consultas técnicas em matéria de sua competência, quando fosse 

soliapud. instituições públicas ou privadas de bem-estar social ou por outras 

categorias profissionais. Dar opinião sobre projetos de lei de caráter social que 

tramitam na Assembléia Legislativa, assim como sobre os respectivos 

regulamentos que regem essas leis” (Regulamento à lei profissional, 1969. 

Artigo: 2. Inciso: C). 

 

Uma das debilidades da corporação, sendo mais evidente nos anos 

recentes, tem sido a dificuldade de posicionar-se criticamente em face das 
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políticas sociais do Estado costarricense99 e dos projetos de lei que afetam 

diretamente o bem-estar social da população. Há que se ressaltar que a 

escassa resposta da categoria, como agente competente, só é possível 

detectar quando se analisa, dentre outras determinantes, a tendência da 

reiterativa e burocratizada prática dos profissionais que representam a 

corporação, a débil inserção nos espaços de decisão de política pública, a 

cooptação que nestes espaços existe, a falta de legitimidade social e/ou, como 

parte da falta efetiva de reconhecimento dos próprios profissionais da sua 

capacidade de levantar questionamentos coletivos que possam ser 

direcionados e encaminhados no plano das decisões políticas, em nível do 

poder legislativo e de outras instâncias públicas100. 

 

O que corresponde é levantar a discussão sobre a representatividade e 

legitimidade da lei de regulamentação profissional em três aspectos: O 

primeiro, o colocamos no âmbito da forma em que se organiza o Conselho 

internamente, sua estrutura funcional e a forma pela qual percebe e incorpora 

as condições atuais do exercício profissional na Costa Rica. O segundo, a 

forma como a categoria se posiciona na atualidade em face da “questão 

social”, das suas seqüelas e das diversas estratégias para seu enfrentamento 

                                                   
 
99 Crítica que foi levantada no principal fórum de discussão da categoria no V Congresso 
Nacional de Trabalho Social e II Internacional, realizado do 4 a 6 de maio de 1999 em San 
José, Costa Rica, donde um coletivo de estudantes apresentou a comunicação “O 
pronunciamento do Colégio de Trabalhadores Sociais de Costa Rica sobre as políticas sociais”. 
Cf. a memória eletrônica desse Congresso na Internet. Encontra-se na página da ‘Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica’. Seção Congressos de Trabajo Social. 
Endereço: http://cariari.ucr.ac.cr/~trasoc/trabsoc.html 
100 Também temos clareza que este processo implica uma visão subalternizada da profissão e 
dos profissionais, condicionada, entre muitos outros aspectos, pela escassa produção 
intelectual (apesar de algumas produções acadêmicas de qualidade), que só começa a mudar 
paulatinamente a partir da década de 90, quando se edita a Revista Costarricense de Trabalho 
Social, num processo incipiente (Nos referimos exclusivamente ao âmbito nacional, dado que 
são conhecidas algumas publicações em revistas especializadas de Trabalho Social e/ou 
similar internacionalmente, por parte de profissionais ligadas à docência, principalmente). 
Contudo, ainda há muito caminho por andar no processo de inserção do país na interlocução e 
no debate acadêmico e em nível da cultura contemporânea. Isto requer avanços e mudanças 
profundas em muitos campos, minimamente se requisita uma melhor qualificação e 
capacitação continuada dos profissionais, abertura ao debate e respeito ao pluralismo teórico, 
ideológico e político, a abordagem crítica de concepções teórico-metodológicas que se 
assumam como parte do exercício profissional, dentre outras condicionantes que atingem os 
profissionais através de sua formação, de sua inserção sócio-política, cultural e da categoria 
como um todo, que permita a renovação da profissão. 
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na sociedade costarricense101. Em terceiro, a forma pela qual se expressam as 

demandas da sociedade para a profissão, mediatizadas pelo papel do Estado 

em sua relação com as classes sociais atuantes, dentre outras condições que 

surgem na dinâmica societária que requisitam a presença e intervenção da 

categoria102. 

 

É evidente que essa Lei e seu regulamento não dão conta das 

mudanças atuais da profissão e da realidade nacional, o que é inclusive 

reconhecido por integrantes da categoria, os quais tem feito algumas propostas 

de modificação sem atingir seu resultado, devido a pouca discussão coletiva no 

encaminhamento do processo, expressão da desmobilização que caracteriza o 

nível em que se encontra a organização da categoria. Desmobilização que está 

ancorada em princípios e pressupostos conservadores, e que transcende o 

âmbito da categoria, expressão da profunda crise do projeto societário da 

classe trabalhadora em sua totalidade, que atravessada por esta condição, 

despolitiza e extrapola os interesses coletivos de participação e representação, 

convertendo em conformismo e inação, as possibilidades de renovação, neste 

caso particular, da profissão. 

 

Esta influência do conservadorismo, disfarçada de senso comum, cria 

clientelismos, escassa representatividade, falta de debates sobre temáticas da 

atualidade, ausência de espaços onde se confrontem as idéias e se consolidem 

outras visões sobre as particularidades da profissão e seu engajamento com o 

                                                   
 
101 O que necessariamente implica posicionar-se em face da proposta de política social dos 
diversos governos da república, os efeitos da reforma do Estado (sob o amparo do modelo 
neoliberal) e as mudanças, produto das transformações do capitalismo mundial, das estratégias 
de desenvolvimento que atingem, de múltiplas maneiras, a sociedade no seu conjunto, 
afetando negativamente as classes subalternizadas, entre muitas outras condicionantes. 
 
102 A ausência de uma regulamentação jurídica atualizada, ao nosso critério, limita a inserção 
autônoma da categoria em sua relação com os movimentos sociais que demandam de 
múltiplas formas a intervenção da profissão na realidade nacional. Isto se evidencia, 
paradoxalmente, na visão que tende mais para uma perspectiva endógena na análise da 
realidade nacional que para a contribuição da categoria no seu conjunto com relação à 
sociedade. Certamente a mediação do Estado é primordial, mas também é necessário a 
autonomia e o posicionamento crítico em face dos seus desdobramentos, assim como das 
demandas e mudanças na sociedade e no mercado de trabalho. 
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processo societário como um todo. No limite, pretende ‘harmonizar’ o confronto 

ou debate profissional, que em nosso caso pode ser percebido como a 

intenção de apaziguar as diversas tendências teórico-metodológicas e ídeo-

políticas que informam o Serviço Social hoje, ao invés de promover o debate 

pluralista e democrático entre elas. Há que ficar entendido que não se trata de 

uma questão do indivíduo social e sua personalidade103: as condições reais 

dentro das quais se movimenta o profissional (e a categoria) na sociedade 

capitalista, impõem características alienantes e invertidas, que sendo 

incorporadas acríticamente na sua trajetória, constituem, com o tempo e o 

costume, parte substantiva da forma pela qual se organiza a vida do individuo 

singular e da própria categoria. Dai, a importante tarefa da reflexão coletiva e 

individual, desde uma perspectiva da totalidade, dado que, onde não existe 

uma reflexão que torne consciente as condições dominantes da sociedade 

atual, impõe-se com mais facilidade uma visão do senso comum, e uma visão 

atualizada daquele conservadorismo histórico. De acordo com Iamamoto: 

 

“O conservador reage aos princípios universalizantes e abstratos do 
pensamento dedutivo: seu pensamento tende a aderir aos contornos 
imediatos da situação com que se defronta, valorizando os detalhes, os 
dados qualitativos, os casos particulares, em detrimento da apreensão 
da estrutura da sociedade. (..) O conservadorismo torna-se consciente, 
no plano da reflexão, como defesa, decorrente da necessidade de 
armar-se ideologicamente para enfrentar o embate das forças 
oponentes” (Iamamoto, 1997:24). 

 

Nesta panorâmica, os assistentes sociais assumem o princípio da 

solidariedade104 e da harmonização das condições de vida em relação ao 

                                                   
 
103 Aqui é evidente que perpassa a escolha individual de ideologias e teorias que percorrem a 
massa crítica das ciências sociais, a qual permite a cada individuo singular aderir a tal ou qual 
visão de mundo de acordo com suas escolhas pessoais, que em todo caso o orientam para 
tendências sociais, econômicas, políticas e culturais determinadas perante sua escolha, seja de 
caráter conservador, progressista ou revolucionário. 
 
104 Esta solidariedade funcional à ordem burguesa, como expressão ‘orgânica’ de colaboração 
e apoio entre as classes, de justiça social, tende a naturalizar as relações sociais históricas e 
datadas. Sem se questionar a divisão social desigual, a exploração do trabalho e a acumulação 
da riqueza por parte de uns poucos em detrimento da maioria. É claro que temos que construir 
processos solidários, mas com a devida atenção e crítica para esse tipo de solidariedade que 
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homem e sociedade através da atenção individualizada, lembre-se cada “caso 

é um caso”. Parte-se da situação-problema imediata do indivíduo, da família e 

da comunidade como diretriz ordenadora das relações profissionais e sociais, 

sem a apreensão crítica das condições macro-estruturais que afetam aquela 

particularidade social. Ainda que, como vimos no capítulo I, este princípio 

existe em clara tensão com os fundamentos históricos particulares do país, 

evidente nas lutas entre as classes sociais na década de 1940 (acirrada no ano 

de 1948) que percorre até hoje, e que fez irromper no cenário nacional 

renovadas divergências ideológicas, políticas e culturais entre as diferentes 

tendências. Por sua vez, estas lutas da década de quarenta evidenciaram a 

necessidade de cooptar e, inclusive, de ilegalizar, àquelas tendências 

contrarias ao projeto pós-48. 

 

Como vimos, este foi um processo complexo e contraditório na 

sociedade costarricense, onde a nascente profissão esteve inserida e, portanto, 

seus reflexos diretos e indiretos se expressaram no interior dos primeiros 

assistentes sociais do país, quando incorporam e/ou assumem aquele e outros 

valores como próprios da identidade profissional, que a longo prazo irão 

constituir uma “cultura” tradicional para o conjunto profissional105. Desta forma 

se incorporam valores morais que são funcionais dentro do quadro sócio-

político vigente dos setores que assumem o poder do Estado, e que, em vista 

da pressão das classes subalternas (que com forte impacto irromperam no 

cenário nacional tanto através da diligência do Partido Comunista quanto de 

setores progressistas), tiveram que impulsionar algumas medidas de reforma 

social (a qual, a nosso ver, necessariamente expressa seu caráter contraditório, 

entre condições de caráter progressista e conservador, dependendo da 

correlação de forças existente entre as classes em conflito). Quer dizer, estes 

setores tentam harmonizar as relações entre as classes e preparar o caminho 

                                                                                                                                                     
reproduz relações sociais desiguais e impede  que se tome consciência de uma outra 
solidariedade radicalmente distinta. 
 
105 Esta asseveração não pode negar hoje, a coexistência de segmentos do conjunto da 
categoria profissional costarricense que explicitamente se colocam nos diversos campos ídeo-
políticos e éticos, desde a tradição conservadora até a progressista e revolucionária. 
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para a necessária modernização do país, ainda nos marcos da ordem 

capitalista, onde era necessária a reforma social com a intenção de diminuir o 

conflito social produto da dinâmica contraditória da relação capital X trabalho. 

 

Desta forma, no regulamento da lei se destaca o artigo 71 que sinaliza 

que “O Código de Ética constitui a pauta moral a seguir dentro do Colégio e 

infringir suas regras acarreta penalidades imediatas para os responsáveis 

dessas violações” (Regulamento à Lei, Decreto No. 26 de 1967). Também se 

destaca com relação às obrigações dos integrantes da categoria o artigo 9, 

(inciso b) Observar boa conduta e não ter hábitos que façam desmerecer no 

conceito público ou possam comprometer o decoro da profissão. E o artigo 70 

inciso C., sinaliza como requisito para o exercício profissional: Ser de 

reconhecida solvência moral, pessoal e profissional. (Regulamento à Lei, 

idem). 

 

Daí que, incorporadas essas características e condições como ‘pautas 

morais’ da profissão, que são tidas como fundantes desde sua origem, surge 

como contrapeso ideal (em face da sociedade capitalista) procurar relações 

pessoais solidárias e harmônicas colocadas como postulados imutáveis e 

humanistas para a ação do Serviço Social, tanto no exercício profissional como 

na relação entre os colegas e na vida particular. Assim a Lei Orgânica de 1967 

(em seu artigo No. 1), sinaliza entre os fins da corporação profissional o inciso 

b) Zelar para que se cumpram os princípios éticos da profissão. (Lei 3943 de 

1967). Princípios estes que, presentes no Código de Ética, não podem ser 

pensados de forma segmentar com relação à concepção de profissão, os 

valores e a direção social que assume a categoria na sua trajetória histórica. 

 

Para conhecer os alcances das dimensões da ética e da política 

presentes tanto no perfil tradicional construído socialmente como no Código de 

Ética profissional vigente no país, esboçaremos minimamente a forma como se 

organiza a categoria, e os mecanismos que utiliza para seu funcionamento, 

com a finalidade de explicitar a permanência daquele “perfil tradicional” e a 
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configuração do Código de Ética dos Assistentes Sociais da Costa Rica, que 

analisaremos no capítulo três. 

 

De acordo com a Lei constitutiva e seu respectivo regulamento, o 

Colégio estabelece um organograma de funcionamento que lhe permite 

viabilizar seus objetivos e fins para o conjunto da categoria e para a sociedade. 

Basicamente a corporação se conforma dos seguintes órgãos: a Assembléia 

Geral que é o máximo espaço decisório, constituído pelo conjunto de 

assistentes sociais inscritos. Da Assembléia é eleita a Diretoria, conformada 

por presidência, secretaria, tesouraria, fiscalização e três suplentes. Os 

membros da diretoria permanecem por espaço de dois anos em seus cargos, e 

podem ser reeleitos. As eleições acontecem a cada dois anos, sendo 

renováveis quatro cargos em um ano e três no seguinte106 (Lei orgânica do 

Conselho de Assistentes Sociais, 1967: Cap. 2, artigo #3 inciso D). 

 

Um outro órgão que conforma a corporação é o Tribunal de Ética, o qual 

é encarregado de abordar, em última instância, as denuncias por má práxis e 

violações à ética profissional e também de fazer reformas ou propiciar a 

reformulação do Código de Ética. As quais serão encaminhadas para a 

Diretoria, que, dependendo das implicações éticas e jurídicas, levará à 

Assembléia Geral para a decisão final. 

 

Assim mesmo existem outras instâncias de representação (como 

instituições públicas da área social, de caráter interprofissional dentre outras), 

                                                   
 
106 Esta regra responde a uma forma de representação democrática, que permite manter uma 
seqüência dos quadros da diretoria com a premissa do seguimento das ações da categoria 
através das diferentes diretorias. No âmbito nacional este tipo de regras se institui como parte 
da conhecida “Lei 4-3”, que se instaurou a partir da necessidade de representação e 
negociação dos diversos setores de classe, sindicatos e partidos políticos que lutam por 
espaços no âmbito das instituições públicas e do Estado, que ao serem reconhecidos como 
forças políticas e/ou eleitorais, fazem sentir sua presença na conformação da Diretoria que 
constituída como um órgão executivo comandará as instituições públicas centrais e autônomas. 
Assim se conforma a diretoria com 7 membros: 4 membros representando os interesses do 
governo e três os interesses da oposição. Neste sentido se observa a permanência do princípio 
da maioria simples para a toma de decisões de política e gerenciamento institucional bem 
como de negociações entre os diversos setores e frações de classe social. 
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que por diversas leis da república são espaços onde a categoria deve participar 

na integração da diretoria, constituindo uma obrigação e um dever quanto à 

participação direta de membros da categoria. 

 

Esboçados os elementos que se articulam na organização corporativa 

da categoria é necessário, como anteriormente observamos, salientar a crítica 

do movimento da Reconceituação à visão tradicional do Serviço Social, posto 

que este teve uma intenção de renovar a função social da profissão. Para 

tanto, faremos um percurso por este movimento, considerando básicamente 

aqueles aspectos que, no nosso entendimento, rebateram na categoria dos 

assistentes sociais da Costa Rica. Para logo, conhecer os alcances da 

constituição do perfil de intervenção profissional, que logo após este processo, 

se configura como predominante. 

 

 

2. 2. Uma mirada receptiva da reconceituação do Serviço Social 

na Costa Rica. 

 

A Reconceituação, como intenção de superar a visão tradicional, 

procurou construir um projeto da profissão na América Latina. Sob o amparo, 

num primeiro momento, do desenvolvimentismo e, posteriormente, da 

influência da teoria social histórico-dialética (marxista). Neste marco a 

reconceituação tentou superar a visão tradicional e criar as condições de uma 

proposta articulada a partir da realidade latino-americana. Foi um movimento 

que introduz uma outra visão do papel profissional, que no princípio estabelece 

uma crítica da orientação social da profissão e que logo se revela como uma 

ação político/militante na busca da mudança estrutural para obter a “libertação” 

da classe trabalhadora oprimida. Seu início data de 1965, quando a categoria 

profissional, principalmente no Cone Sul107, se orienta na busca de alternativas 

ao modelo tradicional de profissão. 
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Como dizemos, numa primeira instância, a profissão recebe a influência 

das idéias da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina) sobre o 

desenvolvimentismo e da teoria da dependência108. Ainda assim, recebe 

influência através dos militantes de movimentos radicais e partidos de 

esquerda e intelectuais universitários, da teoria crítica marxista e socialista, 

naquele momento posicionada contra o imperialismo das políticas dos 

governos norte-americanos e pela emancipação social. Lembremos também a 

Revolução Cubana de 1959, que motiva outros países a lutar pela libertação 

popular, surgem também os primeiros movimentos guerrilheiros de diversas 

tendências de esquerda. 

 

Enfim, estas, dentre outras condições, esboçadas em grandes linhas, 

fizeram da década de 60 e 70 períodos de contestação em face do status quo. 

Esse era o panorama da América Latina onde surge o movimento da 

Reconceituação. Este Movimento não constituiu nunca um movimento 

homogêneo109. Nele se encontravam varias tendências como expressão da 

realidade macro-societária, que basicamente se dividiram em duas vertentes: a 

modernizadora e a de ruptura. (VV.AA: CELATS/Cortez, 1991). Certamente, 

ambas tendências nos seus inícios foram confundidas, porém com o evolver do 

processo histórico mostraram suas diferenças e heterogeneidades (Cf. Netto110, 

1996b, Iamamoto, 2000). 

                                                                                                                                                     
107 Este movimento foi iniciado no Cone Sul. Em 1965, Porto Alegre foi a sede do I Seminário 
Regional Latino-Americano de Serviço Social que foi “tido, por muitos analistas, como o marco 
inicial do movimento de reconceituação no continente”. Ver: Cornely, S. In: Alayon, et alii, 1976. 
Um importante canalizador que espalhou este movimento foi a ALAETS e o CELATS este 
último sediado no Perú desde sua fundação em 1975. 
 
108 Sobre esta tendência confronte-se Gunder Frank, 1970. Cardoso F.H. e Faleto, 1970. 
Furtado, 1972. 
 
109 De acordo com Iamamoto “aquele movimento não foi nem unitário nem homogêneo. Ao 
contrário: tanto em função de suas gêneses sociais diferenciadas – determinadas por contextos 
sociopolíticos e econômicos distintos – quanto em razão da vinculação intelectual e política por 
parte de seus protagonistas a matrizes teóricas e societárias também diversas, o movimento de 
reconceituacao se molda como uma unidade repleta de diversidades” (Iamamoto, 2000:207). 
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Para alguns analistas do movimento da reconceituação, este foi um 

processo concluído; para outros, foi um processo truncado pelas condições 

sócio-políticas impostas na América Latina, no marco geral produto da “guerra 

fria”. Consideramos que este processo foi truncado naquele aspecto em que se 

introduz na discussão profissional a crítica do processo societário por meio da 

teoria social crítica, sobretudo da tradição marxista. Esta discussão, a nosso 

ver, teve duas condicionantes centrais que dificultaram seu amadurecimento e 

desenvolvimento posterior na profissão na América Latina111 e no caso 

particular da Costa Rica. O primeiro trata-se do viés metodológico que assumiu, 

que de acordo com sua pesquisa Quiroga (1989)112 analisou como a influência 

positivista no ensino da metodologia marxista no Serviço Social113. O estudo 

desta autora, baseado na realidade brasileira, destaca-se pelo seu impacto em 

outros âmbitos fora do Brasil. Segundo Quiroga: 

 

“O desenvolvimento das idéias de Marx, pós-Marx, foi extremamente 
diversificado, o que leva a que não se possa falar de Marxismo e, sim, 
de marxismos, implicando diferentes compreensões e incompreensões 
de sua obra, com seus matizes variados. (...) os desdobramentos da 
contribuição de Marx significaram uma possibilidade não só de 
enriquecimentos, mas também de distorções e empobrecimento, quando 
se tornaram produto de influências reducionistas, que minaram algumas 
leituras que se fizeram de sua obra. Entre essas, relembre-se, encontra-
se a influência do Positivismo” (Quiroga, 1991:93)114. 

                                                                                                                                                     
110 Para Netto “no seminário de 1965 afloraram, com nitidez, muitos dos núcleos temáticos que 
serão desenvolvidos e aprofundados na vertente modernizadora” (Netto, 1996b, nota 
rodapé:71:147). 
 
111 Note-se que apesar dos inconvenientes que truncaram o processo, a teoria crítica marxiana 
se manteve presente na profissão, a contrapelo dos tempos e dos sempre recorrentes ataques. 
 
112 Em 1991 Consuelo Quiroga publicou a dissertação de mestrado defendida em 1989, sob o 
titulo: “Invasão positivista no marxismo: manifestações no ensino da metodologia no Serviço 
Social”. São Paulo, Cortez Editora, 1991. 
 
113 Temos clareza que este fato não foi exclusivo da profissão. A influência positivista no 
marxismo deu-se desde muito cedo, posterior a morte do próprio Marx em 1883, quando E. 
Bernstein introduz a idéia do revisionismo. Ver: Quiroga, 1991, Löwy, 2000. 
 
114 A própria autora revela na pesquisa que não existiu uma discussão entre os professores, 
sobre o marxismo e seus desdobramentos “que levaria a clarear os diferentes marxismos e a 
distinguir, nas varias visões da obra de Marx, os aspectos nela percebidos deformadamente. 
Assimilam-se e reproduzem-se, acriticamente, leituras que apresentam, entre outros pontos 
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Sinalizamos esta situação porque, segundo Molina e Romero (1996), no 

caso da formação acadêmica dos assistentes sociais da Costa Rica, durante a 

década de 70 e 80 “sob nomenclatura marxista caminhou subterraneamente as 

interpretações neopositivistas”. (Molina e Romero, 1996;11. Nota 42). 

Destacando que para o caso da Costa Rica, neste sentido, existe coincidência 

com a tese de Quiroga sobre o sucedido no Brasil115. 

 

A outra condição refere-se a presença irresoluta das ditaduras militares 

e dos Estados de segurança nacional, que a partir de 1964 (Brasil), se 

espalharam na maioria de países da América Latina e aplacaram de múltiplas 

formas o processo116. Este segundo aspecto não se contempla no caso 

costarricense onde, pelo contrário, o país recebeu exilados políticos do Chile, 

Brasil, Argentina, entre outros países da América do Sul117, que sofreram dos 

regimes totalitários. 

 

                                                                                                                                                     
discutíveis: um Marx que agiganta a determinação do fator econômico como elemento único, 
gerador do desenvolvimento da sociedade; un Marx que supervaloriza o papel das classes, de 
sua luta, do significado do sujeito construindo sua história, desvinculado da base material que o 
sustenta; um Marx que é metodológico na própria acepção positivista, ou seja, que se reduz ao 
método; um Marx atrofiado à sua dimensão de cientista social ‘pesquisador’ da sociedade, 
desligado de sua convicção da necessidade de transformação dela” (Quiroga, op. cit. 94). 
 
115 Com a diferença que na Costa Rica não se aprofundou essa contradição nem o estudo sério 
e rigoroso da perspectiva marxiana. Pelo contrário, constata-se que para finais da década de 
80, inicio de 90, a matriz “epistemológica do materialismo histórico-dialético” é realmente 
“arquivada”. Segundo Molina e Romero (1996b) neste aspecto a direção da escola assume 
uma política de “neutralizar” para evitar o fortalecimento que adquiriu essa matriz. 
“Progressivamente, as decisões político-administrativas dirigem a recomposição do quadro 
docente de tal forma que possa fortalecer-se a linha de pensamento não crítica sobre o 
desenvolvimento social e sobre o Trabalho Social” (Cf. Molina e Romero, 1996b:12). 
 
116 Foi um período onde a intelectualidade sofreu repressão, milhares de desaparecidos 
políticos, outros exilados, na sua maioria por serem partidários da esquerda e das idéias 
socialistas, comunistas e/ou anarquistas, perfilados como contrários à democracia e à 
estabilidade do sistema. 
 
117 A maior influência deste processo no caso da Costa Rica proveio do Chile e da Argentina, 
em razão de receber exilados pela ditadura militar nesses países. Entre eles Diego Palma e 
Teresa Quirós que em 1977 se incorporaram à Universidade da Costa Rica. Cabe mencionar, 
também, a presença de venezuelanos, peruanos, bolivianos, colombianos que, seja por curto 
tempo ou por espaço de anos, estiveram morando no país. Desconhecemos algum estudo 
específico sobre esta presença de estrangeiros que se asilaram no país nesses anos. O certo é 
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Este fato afetou de múltiplas formas e quebrou o potencial renovador do 

movimento da Reconceituação, o que permitiu que outras tendências ídeo-

políticas redimensionassem sua presença e lutassem pela hegemonia na 

direção profissional latino-americana118. Fenômeno que se engloba dentro das 

tendências ídeo-políticas mais amplas da sociedade burguesa, evidente nas 

correntes que apregoam o “reformismo conservador ou progressista”, 

dependendo das condições particulares de cada país119. Para nossa análise 

temos que aclarar que estas “reformas”, ou se se quer, “mudanças”, encontram 

sua expressão no marco da sociabilidade burguesa, pois é nela que se 

pretendem incorporar. Essas tendências ídeo-políticas que se reproduzem no 

interior do Serviço Social são compatíveis com esta sociabilidade, porque não 

visam, nem se propõem, superar a ordem do capital. Desta forma com as 

‘reformas ou mudanças’, 

 
“o projeto burguês combina organicamente conservantismo e 
reformismo: de uma parte, as estruturas nucleares da sociedade 
burguesa são declaradas o ponto final do processo histórico – com o 
que se replica à ‘utopia’ comunista; de outra, são reconhecidas como 
passíveis de aperfeiçoamento – com o que se contesta às demandas 
proletárias e populares. O reformismo para conservar  é entronizado 

                                                                                                                                                     
que tem sido notória a influência que esta presença forneceu ao país em diversos ramos da 
vida artística, cultural, política e educativa, principalmente. 
 
118 Estas tendências ressurgem renovadas ou se se prefere “recicladas”, que para o caso do 
Brasil Netto denominou como a de “reatualização conservadora” e a “perspectiva 
modernizadora”. Essas tendências retomam em alguma medida, no cenário profissional a 
discussão sobre a “especificidade e a visão endogenista” do Serviço Social. Certamente uma 
certa perspectiva modernizadora surge para o caso da Costa Rica com o desenvolvimento da 
comunidade e a visão de planejamento social, na segunda metade da década de 60 
(desdobramentos que devem ser objeto de pesquisa na atualidade). Sobre a temática da 
‘especificidade’ uma análise rigorosa é a de Montaño, 1998. Sobre a tendência modernizadora 
e de reatualização conservadora no Serviço Social, cf. Netto, 1996b. 
 
119 Dificilmente poderíamos fazer um levantamento exaustivo dos países latino-americanos 
onde estas correntes se posicionam hegemonicamente, o certo é que estas se encontram 
presentes tacitamente, na maioria dos países de língua espanhola. Fazemos a diferença do 
caso do Brasil, onde o Serviço Social é expressão genuína dos avanços na perspectiva 
marxista que mantém uma posição de destaque e de hegemonia através da vanguarda dos 
assistentes sociais, principal, mas não exclusivamente, na academia e nos organismos de 
representação da categoria, o que não implica desconhecer os embates e a presença das 
outras correntes ou perspectivas ídeo-políticas. 
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como estratégia de classe da burguesia – e nunca sem tensões intra-
classe – no capitalismo dos monopólios” (Netto, 1996a:58)120. 

 

Contudo, o movimento de reconceituação se destacou, e de fato foi 

impossível desconhecer o seu impacto na realidade latino-americana e 

profissional, em aspectos tais como: a denuncia do conservadorismo na 

profissão, manifesto na tendência de adaptação do indivíduo ao meio social; a 

harmonização das relações entre as classes ancoradas na visão tradicional. 

Assim como a intenção de confrontar esse conservadorismo permitiu “re-

conceituar” o significado do papel ou função social do Serviço Social, visto na 

sua interação com a sociedade em seu conjunto. Também se evidenciou o 

impacto na crítica aos “métodos” tradicionais. Elaboraram-se propostas, que 

desde diversas perspectivas, tentaram integrar no processo a crítica social da 

realidade latino-americana, sua história e as formas de enfrentamento que se 

poderiam assumir e que gravitam em torno da prática cotidiana, face às 

seqüelas da “questão social”. Para Iamamoto, este processo “implicou um 

questionamento global da profissão: de seus fundamentos ídeo-teóricos, de 

suas raízes sociopolíticas, da direção social da prática profissional e de seu 

modus operandi” (Iamamoto, 2000:205-206). 

 

Temos mencionado, sinteticamente, alguns aspectos comuns que 

informaram a reconceituação. A diversidade de enfoques para responder 

àqueles desafios colocados pelos intelectuais que tiveram protagonismo em 

seus respectivos países de origem, marcou os rumos particulares da profissão. 

No caso da Costa Rica, teve, a nosso ver, uma participação receptiva da 

                                                   
120 Estas tendências ídeo-políticas na contemporaneidade se reatualizam no atual patamar de 
desenvolvimento do capitalismo mundial. Assim se passa de um ‘capitalismo monopolista para 
um capitalismo flexível’. Segundo Antunes (2000), através de “uma mutação no interior do 
padrão de acumulação (e não no modo de produção), visando alternativas que conferissem 
maior dinamismo ao processo produtivo, que então [década de 70-JR] dava claros sinais de 
esgotamento. Gestou-se a transição do padrão taylorista e fordista anterior para as novas 
formas de acumulação flexibilizada” (Antunes, 2000:36). Esta estratégia de ‘reestruturação 
produtiva’ ou ‘acumulação flexível’, mantém a essência do modo de produção capitalista. 
Assim, em todo caso, as reformas perpassam pela luta e pela correlação de forças das classes 
existentes na sociedade, o que necessariamente recoloca a questão da importância de manter 
vigente o processo da luta popular e visar no horizonte a superação da sociedade do capital, 
para o que é mister a retomada consciente da liderança da classe trabalhadora como sujeito 
político no processo. 



www.ts.ucr.ac.cr 110 

discussão e uma escassa produção intelectual que marcara presença 

continental no âmbito do Movimento da Reconceituação. Esta insuficiência não 

implica, de forma nenhuma, que se tenha deixado de discutir e de assimilar as 

propostas e preocupações surgidas do movimento. 

 
 

2.2.1. Os rebatimentos da reconceituação no Serviço Social costarricense 

entre a crítica e a tecno-burocratização: a manutenção da hegemonia da 

visão tradicional da ética e da política. 

 
Na década de 70, se insere o debate da reconceituação no Serviço 

Social na Costa Rica, possível nos marcos da realidade conjuntural naquele 

momento. Neste sentido, enfatizaremos nossa análise a partir de indagar os 

rebatimentos da reconceituação na formação acadêmica e no exercício 

profissional no país, no que diz respeito a dois aspectos que nos interessam 

particularmente: a formação teórico-metodológica que derivou no 

metodologismo cientificista, e a orientação social da prática profissional que 

derivou num politicismo. Em ambos aspectos se contemplam referências ídeo-

políticas e éticas que incidem necessariamente no perfil profissional dos 

assistentes sociais da Costa Rica, porém, esta incidência se expressará, de 

forma contraditória e confusa no exercício profissional, ora confundindo 

militança partidária com prática política da profissão ora criando uma dicotomia 

entre a reprodução do poder de classe através da prática institucional pública X 

prática política ‘libertadora’ na esfera da comunidade. Em todo este processo 

mantém vigência a fundamentação da visão tradicional da ética e da política. 

Eis o que iremos destacar a seguir. 

 
Para efeito da exposição se parte de uma visão que sintetiza ambos 

aspectos colocados, tomando em consideração que suas expressões na 

realidade foram de múltiplas formas e não tiveram um caráter lineal - evolutivo 

nem dualista, não só como expressões imediatas da prática profissional, mas 

indo além delas, apreendendo suas determinações históricas e conjunturais, a 

altura da década de setenta, daí que este é o pano de fundo que atravessa 
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esta discussão (cf. cap I, item I.3.1). Nesse período histórico dos anos setenta 

se vinha discutindo a necessidade de legitimar e estabelecer a base cientifica 

da profissão121, o que permitiria seu reconhecimento no âmbito das ciências 

sociais particulares, que nessa época, na Universidade da Costa Rica, estavam 

em processo de revisão e de crítica, por parte da vanguarda que dominou o 

panorama da intelectualidade costarricense nesse período122. 

 
No início da década de 70, com os influxos da reconceituação, rebate na 

formação dos assistentes sociais costarricenses a concepção da integração de 

métodos ou de conformar o método único ou básico, influência que proveio de 

duas vias diferentes, perante as quais deve-se distingui-las, dadas às 

implicações sócio-políticas presentes nas duas propostas. Uma primeira 

influência vinha de Porto Rico e dos Estados Unidos, onde “a preocupação em 

elaborar um método geral, que permitisse aos assistentes sociais intervir em 

diversos planos da sociedade” (Lima, 1976:87). Assim destaca-se o “assistente 

social polivalente”. Conforme Lima, este conceito se refere à integração de 

métodos, quer dizer, é equivalente, pois “insinua em termos de prática um elo 

entre a metodologia de Caso, Grupo e Organização de Comunidade, uma vez 

que existe uma interconexão contínua entre a pessoa, o grupo ou a 

comunidade” (Lima, idem:88). Esta proposta está inserida numa visão 

pragmática da profissão, típica da experiência norte-americana, onde como se 

sabe não transcende o ‘individualismo e imediatismo’ da intervenção social. 

Lembre-se que nesse período a influência do Norte foi evidente em muitas 

esferas que transcendem até hoje123. 

                                                   
 
121 Lembre-se que uma parte dos ‘reconceituadores’ do Serviço Social procuraram esta base. 
Confrontar dentre outros: Kruse, 1972. Faleiros, 1972, versão em português 1993. Lima, 1976, 
primeira edição em espanhol 1974. 
 
122 Este período coincide com a revisão crítica que se processa nas ciências sociais no 
Ocidente. No caso da Costa Rica a influência se expressou através do III Congresso 
Universitário que motivou uma reformulação do Estatuto Orgânico da Universidade, 
declarando-se entre seus princípios, a luta pela justiça e pela melhoria das condições de vida 
das classes populares costarricenses (Ver: Molina e Romero, 1996a:10). 
 
123 Sobre este aspecto é preciso lembrar a intenção de cooptar qualquer tentativa alheia aos 
interesses norte-americanos. Bem sinaliza Faleiros que “Às mobilizações pelas reformas 
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A outra influência é da Escola de Serviço Social chilena, onde já se 

tinham duas propostas nesse sentido124. A posição com relação à integração 

dos métodos’ “defende que estas três abordagens não constituem um método 

específico, mas que o trabalho social em si é um só método” (Silva, 1983:48). 

Desta forma, se englobou na estrutura interna da profissão os três ‘métodos’ 

tradicionais e se insere a distinção por etapas (no caso do método básico) e/ou 

funções (método único). Entre os elementos comuns estão: investigação, 

diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. 

 
Na Costa Rica, estas influências percorrem a escola de Serviço Social, 

onde se destacou Carlos Campos que em 1971 sinalizava, com relação à 

integração dos métodos, o seguinte: “Trata-se de que o aluno desenvolva uma 

visão integral das situações; que não pense em termos de caso, grupo ou 

comunidade, mas em função de situações que possa enfrentar com o uso 

desta ou daquela técnica de Serviço Social; que possa pensar sempre em 

termos de Serviço Social e não de um método, que aprenda a distinguir sua 

profissão, não sua especialidade no marco dos demais profissionais que têm 

relação com os problemas humanos” (Campos, 1971:2). (o destaque é nosso) 

 
Sobre a questão da “visão integral das situações”, o autor tenta mostrar 

que o Serviço Social atua sobre ‘situações-problemas” (presentes em qualquer 

tempo e espaço) que afetam o ser humano; daí a necessidade de qualificação 

profissional para enfrentá-las com o uso de técnicas. É evidente a relação entre 

                                                                                                                                                     
sociais dos anos 60 da América Latina o imperialismo respondeu com as visitas de Rockefeller, 
com a Aliança para o Progresso” (Faleiros, 1987:56). 
 
124 O Método Básico foi elaborado pelo corpo docente da Escola de Serviço Social da 
Universidade Católica de Santiago de Chile em 1969 e o Método Único foi elaborado na Escola 
de Serviço social da Universidade de Concepção em 1971 (Cf. Lima, 1976:93-94). Isto não 
quer dizer que a influência de ambas tenha acontecido diretamente, pelo contrário, esta foi 
apenas uma referencia, só destacamos sua origem. Também no país outros enfoques que 
tiveram muita influência foram a proposta de Kisnerman e Ander-Egg sobre o método básico ou 
único. Outras elaborações de métodos além dos já mencionados: O “Método B. H” da Escola 
de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais (1972-1975). Este método foi 
elaborado pela equipe docente dessa Escola. Também algumas propostas individuais foram a 
de Ricardo Hill: Metodologia Básica em Serviço Social (1970), e a de Boris Lima: Contribuição 
à metodologia do Serviço Social (1974). Temos clareza de que estas propostas têm uma 
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método e técnica, ou se se quer, a sinonímia entre ambos, dado que mostra a 

intencionalidade da formação para a intervenção técnico-operativa do 

assistente social que predomina na Escola nesse período, e que apesar do 

aspecto inovador da “integração” dos métodos, o núcleo central da prática 

profissional permanece. É evidente que o que se pretende é ‘modernizar’ e 

adequar a prática profissional às demandas de eficiência do projeto 

desenvolvimentista, em voga nesses anos. Como vimos, este processo esta 

atravessado pela estratégia do Estado empresário, pela promoção e pelo 

planejamento social que abriu a demanda ocupacional de segmentos 

profissionais de diversas áreas, e que significou para a categoria dos 

assistentes sociais a possibilidade do ‘pleno’ emprego. 

 

Por outra parte, ainda prevalece no discurso profissional do Assistente 

Social, a visão tradicional coberta sobre uma roupagem modernizadora, que 

tenta mostrar avanços a partir do questionamento da proposta sobre os 

“métodos” da profissão, mas não se questiona a base teórico-metodológica que 

a informa, pelo contrário tudo se passa como sendo parte do crescimento e 

maturidade da profissão, enfoque determinista e claramente evolucionista. 

Campos parte da análise da intervenção profissional onde define o objeto da 

profissão como ‘situações-problemas’ a serem identificados pelo diagnostico 

social e não problematiza sua real dimensão como seqüelas da “questão 

social”. Destarte, “A situação problema como objeto reduz a intervenção à 

questão isolada, tendo-se em conta os recursos e as circunstâncias do meio 

através da mediação do plano. O plano amortece os choques entre as 

reivindicações estudadas e diagnosticadas e os recursos disponíveis para 

serem aplicados através do plano” (Faleiros, 1987: 57). 

 

Neste sentido, retomando a questão da ‘visão integral’, esta se refere 

única e exclusivamente à forma como o profissional se apropria do método e 

da técnica (que os supõe, os métodos e as técnicas, como neutros ou sem 

intencionalidade) além de sua utilização como recurso imediato visando a 

                                                                                                                                                     
diversidade de enfoques e finalidades, produto das peculiaridades dos seus países e de seus 
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solução de problemas para afirmar-se como profissional com um caráter 

‘científico’ peculiar, específico. Sem levar em consideração a possibilidade da 

análise da totalidade social que permite compreender criticamente a origem e o 

desenvolvimento da “questão social”, abandona-se a análise das dimensões 

éticas, políticas, jurídicas e econômicas (dentre outras presentes), o que 

acarreta deslocar os objetivos e a legitimidade da profissão como parte da 

divisão sócio-técnica do trabalho para objetivos endógenos que procuram até 

hoje uma “especificidade prometida” (Montaño, 1998). Desta forma, 

compartilhamos a análise de Silva quando sinaliza que 

 
“a etapa do metodologismo caracterizou-se pela ação profissional 
desenvolvida a nível de indivíduo, de grupo e de comunidade. Contudo o 
serviço social de caso, o serviço social de grupo e o serviço social de 
comunidade, constituindo-se métodos de intervenção profissional, 
tinham como suporte teórico uma concepção individualista que 
orientava a prática profissional não considerando as relações das partes 
com o todo social. Essa concepção individualista e unilateral das teorias 
orientadoras da prática profissional, refletiu na ênfase maior de um ou 
outro método nas posições assumidas pelos profissionais ao intervirem 
numa realidade. Isso explica principalmente o predomínio do método 
serviço social de caso na profissão” (Silva, 1983:44). (o destaque é 
nosso). 

 

Apesar dos intentos de revisão e renovação da metodologia do serviço 

social tradicional, nesta perspectiva o que se fortaleceu no fundo foi o 

determinismo, o caráter individual e isolado da intervenção e o endogenismo na 

profissão, acentuando a importância de dar a esta um caráter “científico”, com o 

que se reforçava uma reatualização dos fundamentos positivistas. Desta forma, 

 
“Para os que defendiam o metodologismo, sua ação se baseava num 
marco teórico conceitual que não admitia qualquer influência ideológica. 
Isso vem a explicar a neutralidade ideológica [no discurso -JR] que não 
só caracterizou a ação do serviço social tradicional, como ainda vem 
caracterizando atualmente o posicionamento de alguns profissionais” 
(Silva, idem:51). 

 

O movimento de reconceituação explicitou este aspecto da pretensa 

neutralidade ideológica’ do marco teórico-metodológico, e tentou avançar com 

                                                                                                                                                     
promotores. 
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propostas que reconhecessem o caráter ideológico que estava inserido na 

utilização de métodos e de técnicas. Isto permitiu que um segmento de 

profissionais achasse o caminho para avançar por uma trilha diferente, 

aderindo aos aportes de certas vertentes do marxismo, principalmente através 

de fontes secundarias (tipo Althusser e Mao Tse Tung) que se colocaram como 

uma perspectiva que permitia romper com a ‘neutralidade ideológica’ 

dominante e avançar na crítica ao tradicionalismo e funcionalismo da prática 

profissional. 

 

Neste sentido rebate na formação acadêmica dos Assistentes Sociais da 

Costa Rica um elemento de recusa do ensino dos métodos tradicionais 

(deixando-se de lado o ensino da função terapêutica e assistencial), perfilando 

um profissional pretensamente crítico porque ‘ideologizado’, com o 

conhecimento científico ‘adequado’ para procurar a ‘libertação’ da população 

usuária, que não se vincula ao trabalho institucional, dado seu caráter de 

“reprodutor” do poder da classe dominante, através dos “aparelhos ideológicos 

do Estado” (Althusser) e da dependência estrutural da classe trabalhadora. 

 

Enquanto aqueles profissionais que se vincularam às instituições (em 

sua maioria), sentem a defasagem entre a formação na escola e as 

necessidades próprias da instituição, onde estão ancoradas e entrecruzadas as 

formas de trabalho burocratizadas, rotineiras, empiristas e praticistas com os 

“métodos” tradicionais. Em face disto, a tendência do profissional na instituição 

foi a sua adaptação, bem como, “aprender fazendo”, o que a escola tinha 

deixado de ensinar. Isto foi possível dado que: 

 

“Ao longo do movimento de reconceituação, a ideologia é, de inicio, 
entendida como fator de impulso para o desenvolvimento profissional e 
(talvez ainda mais que isso) identificada com o conhecimento 
científico. Para chegar a tal conceito, começou-se por condenar o 
caráter positivo e neutro da prática profissional clássica[125], posição que 

                                                   
 
125 É importante distinguir a denominação de serviço social ‘clássico’ e a de serviço social 
‘tradicional’. Entre ambos conceitos existem diferenças fundantes. Os processos de 
caracterizar uma prática profissional como tradicional tem a ver com aspectos que se assumem 
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sendo em si mesma correta despertou a rejeição já mencionada ao 
trabalho institucional, dado que as instituições, como veículos 
reprodutores do sistema, cristalizam os interesses das classes 
dominantes” (Lima e Rodríguez. In: Fernandes, 1980:23).(o destaque e 
a nota entre parênteses são nossos). 

 

Esta argumentação que apontamos nos permite indagar o outro 

elemento que rebate na categoria profissional referente à orientação social da 

prática profissional que derivou num politicismo. Para tanto, Lima e Rodríguez 

assinalam com relação ao processo de “fugir” do trabalho institucional, que os 

assistentes sociais consideravam de alguma forma que essa era uma posição 

política de um militante comprometido com a causa da libertação. “Neste 

sentido, a rejeição às instituições, durante a reconceituação, é assumida como 

posição política conseqüente com uma pretendida compreensão científica 

das mesmas” (Lima e Rodríguez. In: Fernandes, 1980:24).(o destaque é 

nosso). 

 

Esta posição política condicionou a relação entre militância partidária e 

prática profissional, antes bem, colocou o assistente social como profissional-

militante que tinha como “objeto” “o processo de atingir que as pessoas e os 

grupos conheçam sua realidade e se enformem nela, a analisem e a critiquem, 

forneçam os instrumentos e técnicas que lhes permita transformá-la 

promovendo mudanças estruturais para alcançar sua libertação” (Currículo, 

1973. In: Molina e Romero, 1996a:10). 

 

Como se pode apreciar trata-se de uma valoração de cunho idealista 

que pretendia que o sujeito se conscientizasse a partir de sua situação vivida. 

                                                                                                                                                     
reiterativamente, por costume inclusive, mas que não necessariamente são inerentes à própria 
profissão, no caso do Serviço Social tradicional incorpora uma serie de vetores e de matrizes 
teóricas, filosóficas e ideológicas que se encontram como produto da história humana, em 
muitas outras profissões, porém a forma peculiar de incorporar-las, de assumir-las, e adaptar-
las conformam parte dessa tradição. Isto implica, por outra parte, que uma ruptura com essa 
tradição pode constituir a base de uma outra visão de profissão e consolidar, por sua vez, uma 
outra tradição diferente, alternativa, de ruptura, crítica, etc. Por sua parte, o serviço social 
clássico se pode entender como aquele que funda a profissão, destaca-se por sua origem ou 
raízes onde surge pela primeira vez como prática sócio-ocupacional com características 
próprias que logo se espalham como formas originais para outros contextos, aonde vão 



www.ts.ucr.ac.cr 117 

É também perpassada por elementos pragmatistas, onde bastava fornecer 

instrumentos e técnicas para colocar em xeque a opressão sofrida. Este tipo de 

elementos fez com que o profissional, ao se defrontar com uma realidade 

complexa, de múltiplas determinações, se voltasse ‘asséptico’ e chegasse às 

fronteiras do fatalismo e messianismo na prática profissional126. Por outro lado, 

avançado este processo de defasagem, gerou um divisor de águas entre os 

acadêmicos e os profissionais de campo que transcende até nossos dias, 

através da cisão entre teoria e prática, reforçando a idéia de que “na prática a 

teoria é outra” (Guerra, 1995). 

 

Temos certeza de que uma parte da leitura feita pelos profissionais 

nesse período histórico foi correta, no sentido de que era preciso compromisso 

político militante. Mas isso não era suficiente, as respostas dadas às condições 

conjunturais foram de características ideais. Não se evidenciou que a prática 

profissional 

 

“surge das próprias relações de poder presentes na sociedade. Esse 
caráter não deriva de uma intenção do Assistente Social, não deriva 
exclusivamente da atuação individual do profissional ou de seu 
‘compromisso’. Ele se configura na medida em que a sua atuação é 
polarizada por estratégias de classes voltadas para o conjunto da 
sociedade, que se corporificam através do Estado, de outros organismos 
da sociedade civil, e expressam nas políticas sociais públicas e privadas 
e nos organismos institucionais nos quais trabalhamos como Assistentes 
Sociais; trata-se de organismos de coerção e de hegemonia que sofrem 
o rebatimento dos combates e da força das classes subalternas na sua 
luta coletiva pelo esforço de sobrevivência e para fazer valer seus 
interesses e necessidades sociais” (Iamamoto, 1997:122). 

 

Esta perspectiva, ausente na base da análise daqueles anos, propiciou, 

como vimos, uma aproximação ao ativismo politicista e a saída pela procura de 

‘métodos’ científicos na prática profissional, que necessariamente desembocou 

no antigo pragmatismo e na ‘dificuldade para o profissional de levar adiante, na 

                                                                                                                                                     
constituindo-se como tradições de acordo com as particularidades de cada um deles. Para uma 
definição de ambos conceitos, cf. Netto, 1981b. 
 
126 Uma análise detalhada desta dupla face da prática profissional se encontra em Iamamoto, 
1997. 
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instituição, um processo de ruptura como o que se propôs na academia. 

Destarte, se há de salientar que neste dilema, em face da transição e da 

mudança, se retomou o caminho de volta, onde se privilegia a condição tecno-

burocrática da inserção profissional. Quanto a isso, entendemos que era 

preciso abrir o espaço sócio-ocupacional e fazer sentir a presença e 

necessidade dos assistentes sociais no Estado, porém, é indispensável um 

distanciamento crítico que reverta esse tipo de inserção marcadamente 

burocrática. 

 

 

2.3. A influência da visão tradicional da ética e da política no 

perfil profissional do assistente social costarricense e sua 

vigência na atualidade. 

 

Para tanto, é mister abordar e analisar as determinações e implicações 

ético-morais e políticas, que se articulam contraditória e formalmente no “perfil 

de intervenção” do assistente social da Costa Rica, no horizonte do seu 

exercício profissional, que como veremos expressa traços dos fundamentos 

ídeo-políticos e éticos que temos analisado no capítulo primeiro (item: I.4). Com 

isso se capta as estratégias de articulação da categoria e as insuficiências 

presentes neste processo, sem deixar de lado a configuração dinâmica das 

condições macro-sociais e histórico-conjunturais, que afetam tanto o 

desenvolvimento profissional quanto o conjunto da sociedade. 

 

Como temos assinalado, no que diz respeito à formação acadêmica dos 

Assistentes Sociais costarricenses, até a década de 70 destaca-se a 

conformação de um “perfil de intervenção” profissional determinado 

historicamente por diversas estratégias técnico-operativas e implicações ético-

morais, o qual tem sido esvaziado da interpretação de sua função política. 

Neste sentido, o “perfil de intervenção” estabeleceu, desde sua origem, uma 

base que enforma a “cultura profissional tradicional”, esta particularmente 
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constituída através de um processo histórico, imbricado com o projeto 

societário que responde a seus interesses e finalidades (cap.I. Item I.2). A 

perspectiva tradicional que hegemonizou abertamente os primeiros trinta anos 

da profissão na Costa Rica (de 1942 até 1972) sustentou este perfil de 

intervenção na formação dos assistentes sociais, com o que pretendia integrar 

o “individuo ao meio e harmonizar as condições de vida do homem e da 

sociedade”. A tentativa de sua renovação foi desencadeada no bojo das 

contradições societárias, quando a profissão, permeada pelas lutas sociais, 

redimensiona seu papel na sociedade, produto da emergência do que no país 

constitui a presença de novas demandas sociais das classes subalternas, que 

para a década de 70 exercem pressão sobre o Estado e consolida, dentre 

outros ganhos: a universalização dos serviços de saúde sob o controle da 

Caixa de Seguro Social, a participação eleitoral dos partidos de esquerda 

resultante da abertura política127. Por sua vez, no campo educativo, a 

Universidade vivencia o período da reforma onde se promove o compromisso 

com os setores populares. 

 

Também, a “primeira crise” da perspectiva tradicional percorre e coincide 

com os primeiros anos da constituição formal da organização do Conselho de 

Assistentes Sociais da Costa Rica em 1969, unida à mudança na direção da 

Escola de Serviço Social da Universidade da Costa Rica (lembre-se que o 

Padre Herrera se aposenta em 1972). Este processo que vimos destacando, 

certamente contraditório, permitiu à profissão assumir um caráter modernizador 

a partir da década de 70, sendo que desde o ponto de vista do Estado e da 

Sociedade Civil se reconhece a categoria como legalmente constituída. Por sua 

vez, na academia se tenta avançar na qualificação teórico-metodológica 

profissional, com marcada influência das idéias do desenvolvimentismo e logo, 

do movimento de reconceituação – com seus referenciais teóricos a ele 

atrelados –, tentaram superar a herança tradicional. Esta tentativa de 

                                                   
127 Fato que consolida a democracia política do país. Contraditoriamente este movimento se dá 
num período em que nos demais países da América Latina se reforçavam o processo dos 
Estados de “segurança nacional” contra a esquerda comunista e socialista. Em 1974 será 
novamente permitida a participação de organizações político-partidárias de esquerda nas 
eleições nacionais, entre elas os partidos: Vanguarda Popular e o Socialista Costarricense. 
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renovação buscou-se através de uma alteração das características do perfil 

profissional, visando-se um compromisso entre os assistentes sociais e os 

“setores populares, na procura de sua libertação”, este claramente influenciado 

pelo pensamento de cunho socialista, com suas diversas tendências, 

aprofundando de alguma forma o caráter crítico do profissional em face da 

sociedade. Ambas determinações permitem ir conformando uma nova 

expressão do sincretismo na profissão, perspectiva que vai incorporar aspectos 

da tradição com outros da reconceituação e da modernização. Esta expressão 

do sincretismo revela o caráter conflitivo desse período, e a nosso ver, 

permanece tensionada pelos intentos de renovação/superação/conservação, 

que desde essa década de 70, vêm se colocando como desafios à categoria 

dos assistentes sociais, tanto no aspecto da ética profissional e no político-

organizativo quanto no caráter da formação profissional que, sendo 

direcionados para o exercício profissional, tentam conformar um perfil 

profissional adequado aos novos tempos. Porém, na atualidade não se discute 

a possibilidade de constituir uma perspectiva de ruptura com esses traços 

mencionados. 

 

Estamos agora, em condições de sistematizar/desvelar o processo pelo 

qual, desde o seu surgimento, o Serviço Social se atrela à ‘função social’ que 

cabe ao assistente social no seu exercício profissional. Trata-se de uma ética 

do “dever moral” que pretende elevar sua ‘função social’ a uma “essência 

humanista”, sendo que, se trata da reificação de valores, princípios e normas 

ético-morais formal-abstratas que estabelecem a relação entre “intervenção 

social, dever ser e dever moral” desvinculando as relações de poder presentes 

na sociedade e na intervenção profissional128, a partir do que denominamos 

como um “perfil de intervenção técnico-burocrático”, onde se destaca o 

                                                   
 
128 Compartilhamos com Iamamoto que “As relações  entre engajamento político e profissão 
foram fontes de inúmeros equívocos desde o movimento de reconceituação no âmbito do 
Serviço Social [o que derivou no politicismo -JR] Esse, como profissão, tem uma necessária 
dimensão política por estar imbricado com as relações de poder da sociedade. O Serviço 
Social dispõe de um caráter contraditório que não deriva dele próprio, mas do caráter mesmo 
das relações sociais que presidem a sociedade capitalista. Nesta sociedade, o Serviço Social 
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interesse de controle social e moral dos agentes profissionais individuais e 

coletivos e dos “usuários ou sujeitos de intervenção”, através de métodos e 

técnicas de manipulação de ‘variáveis empíricas’ no cotidiano, estabelecido 

pelo caráter invertido da função social que se apresenta, no imediato, em sua 

aparência. “Essa aparência formal reifica a prática, não sendo capaz de dar 

conta do significado sócio-político da profissão, que só é desvendado na sua 

imersão na dinâmica da vida social” (Iamamoto, 1997:174). 

 

Este significado sócio-político se revela, para o nosso interesse, a partir 

do processo de modernização capitalista e das diferentes tendências presentes 

nas lutas entre as classes sociais. Estamos entendendo este processo a partir 

da inserção profissional na divisão sócio-técnica do trabalho, onde, como 

técnico assalariado, o assistente social se situa, principalmente, nas 

instituições estatais129. 

 

Ao analisar a profissão como produto sócio-histórico, evidenciamos os 

interesses contraditórios da sua institucionalização. Circunscrevemos as 

origens da profissão ao processo da crise do regime liberal-oligárquico 

(posterior a 1930) e a reforma social iniciada em 1940, que abriu as portas para 

a modernização capitalista do país, que derivou nas propostas 

desenvolvimentistas de caráter reformista e de intervenção do Estado na 

regulação e promoção da economia capitalista nacional, cobrindo toda a 

segunda metade do século XX até sua crise marcante na década de 80. 

 

Entendemos que a dinâmica da modernização capitalista na Costa Rica 

constrói o espaço onde se inseriu o Serviço Social como uma especialização 

profissional na divisão sócio-técnica do trabalho, o que lhe permitiu 

                                                                                                                                                     
inscreve-se em um campo minado por interesses sociais antagônicos, isto é, interesses de 
classes distintos e em luta na sociedade” (Iamamoto, 2000:54). 
 
129 Esta inserção vem sendo colocada em xeque pela política minimalista dos diversos 
governos dos partidos políticos tradicionais Libertação Nacional e Unidade Social-Cristã. O que 
nos deve chamar a refletir crítica e coletivamente sobre a função histórica que realizamos como 
executores da política social, através do aprofundamento do conhecimento crítico da realidade 
social desde uma perspectiva sócio-histórica da totalidade. 
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desenvolver-se até nossos dias e atingir uma certa presença e reconhecimento 

na sociedade costarricense em algumas das esferas da profissão: na formação 

acadêmica de nível superior, na relação com outras profissões, na inserção e 

exercício profissional desde as instituições públicas do Estado e, já nos últimos 

anos, com marcado interesse de alocar-se nas organizações da Sociedade 

Civil130 em suas múltiplas expressões, e também diretamente com os usuários 

e setores das classes subalternizadas que demandam a presença de 

assistentes sociais, dentre outras profissões. Essas diversas áreas de atuação 

profissional, constituem parte do complexo cultural da categoria profissional, 

que no caso costarricense, permite evidenciar suas implicações políticas e 

ético-morais numa direção social determinada. 

 

Neste sentido, como vimos argumentando, as tendências ou vertentes 

que predominam na orientação da categoria profissional, de acordo com a 

história, têm sido as de caráter tradicional, que compreendem as origens do 

Serviço Social como uma evolução da filantropia e da caridade cristã, e que 

procuram manter os princípios e a base filosófica da profissão como elementos 

imutáveis e abstraídos (na sua essência) das velhas e novas determinações 

que se colocam como desafios e problemas para a profissão. 

 

Esta perspectiva se engaja com o pensamento conservador que dentro 

das dimensões da ética e da política, influencia a profissão nas múltiplas 

esferas do complexo cultural constitutivo particular desta. Sendo assim, desde 

este pensamento, se assume que a profissão se constitui como “agente 

mediador da justiça social” entre ricos e pobres, entre classes antagônicas, 

onde se invoca aquele velho objetivo originário na profissão desde a fundação 

                                                   
 
130 O termo sociedade civil é conceituado sobre a base gramsciana. De acordo com Coutinho: 
“como portador material da figura social da hegemonia, como esfera de mediação entre a 
infraestrutura econômica e o Estado em sentido restrito” (Coutinho, 1981: 87). A sociedade civil 
é “formada precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou 
difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os 
sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais, 
editoras, meios de comunicação de massa), etc.” (Coutinho, 1981:91). Hoje podemos incluir as 
organizações não governamentais (ONG’s). Em sentido estrito é o espaço onde se 
desenvolvem os aparelhos privados de hegemonia, na procura de alcançar o poder e o domínio 
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da escola, de investir em ações que visem “adaptar o individuo ao meio”, 

corolário da harmonização entre as classes antagônicas na sociedade do 

capital. 

 

A complexificação dos conflitos e lutas de classes, desde a década de 

40 traz como resposta da classe governante, por uma parte, a reforma social e, 

por outra, a cooptação política (ver capítulo I). Neste movimento, o Estado 

assume a “questão social”, definindo, através da reforma social, um campo de 

“problemas sociais” como demandas fragmentadas, particulares que surgem 

das classes subalternas da sociedade, o que permite aos primeiros assistentes 

sociais intervir prioritariamente, mas, não exclusivamente, nas seqüelas da 

questão social. Este movimento mediado pelo Estado, 

 

“engendra uma representação fetichizada da posição que o assistente 
social ocupa no mercado de trabalho, já que a requisição pelo trabalho 
do profissional aparece como uma demanda do Estado e não do capital. 
Ao ter assegurado seu espaço de atuação na implantação e 
implementação dos serviços sociais e assistenciais, o profissional não 
percebe a posição que concretamente ocupa na divisão social e técnica 
do trabalho” (Guerra, 1995:156). 

 

Isto implica, ao nosso ver, três determinações que incidem 

conseqüentemente na ‘idiossincrasia profissional’ tradicional do Serviço Social 

na Costa Rica: 

 

1- Essa visão impede o profissional perceber-se como trabalhador assalariado, 

devido a que, “desprovido dos meios de produção, o assistente social pode 

acreditar na sua autonomia, que somente se explicita no plano jurídico-formal” 

(Guerra, ibidem). Como vimos no Código de Ética profissional, não é por acaso 

que se fale da prática do “exercício liberal” da profissão, onde esta é 

“caracterizada pela independência técnico-profissional” (cf.artigo 9, Código de 

Ética profissional, 1998,2)131. 

                                                                                                                                                     
da ‘sociedade política ou Estado-coerção’. 
131 A profissão no regulamento da lei constitutiva no seu artigo 11 refere o exercício profissional 
a instituições públicas, privadas ou em escritórios particulares. 
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2- A intervenção profissional considerada como “prestação de serviços [e/ou 

benefícios sociais -JR]” é retirada do confronto direto entre capital-trabalho com 

o que sua função política é obscurecida na mediação dos antagonismos entre a 

classe hegemônica e as subalternas na sociedade capitalista. Com o resultado 

evidente até nossos dias, do “acobertamento da dimensão política, parte 

constitutiva da intervenção profissional” (Guerra, idem:156). 

 

3- O predomínio de uma perspectiva tecno-burocrática do/no exercício 

profissional atrelado a um ethos individualista132. Sobre este ponto é importante 

lembrar o processo histórico da estruturação da profissão, desde sua origem 

atrelada ao vaivém do incipiente aparelho estatal133, que se apresenta como 

caudatário do bem-estar e do interesse geral da sociedade. Porém, o Estado 

imerso na sociedade de classes, contraditoriamente, afirmou esta condição, 

assumindo um peculiar caráter de classe, comandando os interesses da classe 

dominante e hegemônica na sociedade. 

 

                                                   
 
132 Este ethos individualista se confabula sincreticamente com os traços do ethos burguês e do 
neotomismo, que através do personalismo, defende o conceito da ‘pessoa humana’. Lembre-se 
que os liberais clássicos Smith, Spencer e Stuart Mill, entre os mais importantes, tendiam em 
suas propostas ao que Bellamy analisa como o liberalismo ético (ver também nota 92. Cap.1). 
Este, segundo Bellamy, “combinava uma tese filosófica e uma tese social, esta última 
proporcionando à primeira uma coerência que, isolada, ela não possuiria. A essência filosófica 
desta escola do liberalismo provinha da prioridade que ele conferia a uma liberdade individual 
crescente” (Bellamy,1994:10). Numa outra passagem argumenta que “Os liberais éticos 
idealizaram as relações de mercado entre os pequenos empresários, características do 
capitalismo inicial. Eles as encaravam como a base de uma sociedade meritocrática, composta 
de cidadãos autoconfiantes e responsáveis, que livremente entravam em acordo uns com 
outros para proveito mútuo e eram movidos por uma ‘mão invisível’ rumo a um 
aperfeiçoamento individual, social, material e moral. Desse modo, a liberdade, a razão, a 
moralidade e o progresso vêm a ser identificados, e a tese social dá suporte a uma tese 
filosófica naturalista implicitamente ética, relacionada à compatibilidade de diferentes formas de 
auto-realização” (Idem, 12). Contudo o autor sinaliza que “A teoria da ética liberal do mercado 
tem sido oposta ao tipo de individualismo que veio a caracterizá-la na prática” (Ibidem: 13). 
Pode-se apreciar a dicotomia entre individuo e sociedade! 
 
133 É evidente que são os primórdios de um processo que com o tempo e o crescimento do 
aparelho estatal se complexificará ainda mais. Como vimos no capítulo I, este processo de 
burocratização do Estado, atinge uma expansão de grande magnitude na década de 70. (Ver: 
Cap. I. Item 3). 
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No caso da Costa Rica, para entender esse engajamento da perspectiva 

tecno-burocrática com o ethos individualista, se deve salientar que na 

passagem do Estado liberal para o que se configurou como Estado de Bem-

estar social, o trato da questão social passa para o domínio público através das 

denominadas tradicionalmente de “garantias sociais”, como conseqüência da 

necessária legitimação do Estado em face das classes sociais e das suas 

demandas políticas e econômicas, bem como da necessidade de uma instância 

extra-econômica que garantisse a reprodução da força de trabalho. 

 

“Eis por que o redimensionamento do Estado burguês no capitalismo 
monopolista em face da ‘questão social’ simultaneamente corta e 
recupera o ideário liberal – corta-o, intervindo através de políticas 
sociais; recupera-o, debitando a continuidade das suas seqüelas aos 
indivíduos por elas afetados” (Netto, 1996a:32). 

 

Este processo contraditório fomentou um determinado “perfil da 

intervenção” do assistente social que limitou seu exercício profissional, na 

divisão social e técnica do trabalho, às intervenções assistenciais, paliativas, 

fragmentadas e compensatórias no bojo das seqüelas da “questão social”, que 

com o projeto de desenvolvimento pós-1948 se reforçou, dada a necessidade 

do Estado em atender as “problemáticas sociais”, onde requisita a presença de 

técnicos especializados e agentes que, neutralizando os interesses 

contraditórios da relação capital X trabalho, atendam algumas das demandas 

sociais das classes subalternas. Assim, o exercício profissional está inserido 

em um processo de trabalho referenciado na racionalidade burocrático-formal, 

no atendimento das seqüelas da “questão social”. É evidente que desta 

racionalidade reproduz-se um perfil da intervenção profissional acorde com 

suas diversas matrizes teóricas que dão o suporte na ação operativa134. Este 

“perfil profissional” que, conforme estamos discutindo, é ‘adequado’ ao caráter 

                                                   
 
134 Matrizes teóricas que não questionam à ordem burguesa como um todo nem concebem a 
possibilidade de sua superação. O que acontece neste caso é que “A teoria, reduzida a um 
método de intervenção e caucionada pela experiência, ao extrapolar o âmbito do pensamento, 
converte-se numa prática burocratizada” (Guerra, 1995:171-172). 
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eminentemente técnico da profissão, que lhe permite exercer a função de 

executor das políticas sociais. 

 

Estas três determinações desembocam, de acordo com nossa 

argumentação, na conformação de um tipo de profissional esvaziado de suas 

características essenciais que, para encontrar uma “razão de ser135”, devia ser 

revestido de uma aparência “humanista136”, que contribuiu também para 

obscurecer a essência de sua função política. Para obter essa aparência se 

procuram em várias correntes de pensamento filosófico (ver: cap. I. Item:I.4) os 

valores que representam idealmente as características extraídas daquela 

função. Assim, com essas características o papel do assistente social assimila-

se ao perfil ‘moralmente adequado’ de contribuir com o individuo para que se 

adapte ao meio social. 

 

Deste modo, ao nosso ver, se fomentou nos primeiros assistentes 

sociais o caráter “humanista, solidário, altruísta, de procura do bem comum”, 

que até hoje no país forma parte da ética profissional do Serviço Social. Este 

processo é parte de um movimento ídeo-político, resultado da inversão da 

“questão social” como uma “questão moral”, no qual “a moral é perpassada por 

                                                   
135 A “razão de ser” tem sido procurada de múltiplas formas, porém na Costa Rica tem 
sopesado aquelas de caráter tradicional, desde as que partilham da relação 
caridade/assistência enfocada na ilusão de servir e no “feitiço da ajuda”, até as que 
compartilham da busca perene da “especificidade” profissional ou pelo contrário a aceitação 
desta ausência e de seu caráter “generalista e versátil”. Por um lado, em face da ausência 
desta “é tida como causa da versatilidade que as ações profissionais adquirem nos diversos 
contextos, setores e espaços sociais, constitui-se numa necessidade inerente à razão de ser da 
profissão. Esta determinação de natureza peculiar à forma de inserção da profissão na divisão 
social e técnica do trabalho combina-se com dete rminações mais gerais do modo de produção 
capitalista: as fragmentações que a divisão do trabalho opera nos processos de trabalho, 
recolocadas na sociedade como um todo, colidem com a exigência do profissional em 
encontrar sua especificidade. Essa ausência, por sua vez expressa-se nas indefinições do o 
que é e o que faz o Serviço Social” (Guerra, 1995: 157). Isto é possível por que “a inversão da 
aparência fenomênica em essência, a substituição do conteúdo pela forma, a transformação do 
essencial em acessório, são condições necessárias à sobrevivência da ordem social” 
(Idem:159). 
 
136 A realização do “humano” não pode ser concebida em abstrato, existe uma relação a tudo 
aquilo que faz o ser social, a partir do trabalho, a diferença do ser natural orgânico. “Portanto, 
só podemos falar de ‘natureza humana’ num sentido: No sentido cujo centro de referência é a 
modificação histórica e sua base, a sociedade humana” (Mészáros,1981:153). Assim, o 
humanismo e anti-humanismo se constituem como fenômenos desta sociedade, a partir da 
própria aceleração do “recuo das barreiras naturais” (Lukács, 1979). 
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interesses de classe e por necessidades de (re) produção das relações sociais 

que fundam um determinado modo de produzir material e espiritualmente a 

vida social” (Barroco, 2001:45). Este movimento não é direto, só é possível 

através de mediações complexas. 

 

Uma parte deste processo se entende pela intervenção do Estado na 

“questão social”, quando a partir do projeto de reforma social de 1940 -que 

continuará pelas décadas posteriores - se inicia um processo de formular e 

implementar políticas sociais, que metódica e fragmentariamente atendem as 

demandas das classes subalternas, sendo que esta incorporação desde o 

Estado reforça o caráter individual das seqüelas da “questão social”, isto 

porquanto, segundo Netto: 

 
“tomar a ‘questão social’, como problemática configuradora de uma 
totalidade processual específica, é remetê-la concretamente à relação 
capital/trabalho – o que significa, liminarmente, colocar em xeque a 
ordem burguesa” (Netto, 1996a:28). 

 
Neste processo se localiza o cerne da variação, quando se torna pública 

a atenção às seqüelas. Não sendo de interesse para a classe que domina o 

Estado atender as demandas em sua totalidade, as reduz a frações, a partes, 

onde localiza sujeitos individuais que as sofrem, sob uma “ótica de 

individualização que transfigura os problemas sociais em problemas pessoais” 

(Netto, idem:32). 

 

Ora, o que se está demonstrando é que o exercício profissional do 

assistente social se apresenta fetichizado, atravessado idealmente por valores 

“humanistas”, onde o agente profissional auto-reproduz esta condição como 

sendo “precisamente assim” naturalizando a problemática social e assumindo 

na intervenção social a procura de adaptar o individuo ao meio. Este 

movimento direcionado pelo Estado gera uma mediação reificada dos valores e 

princípios éticos, assim como do instrumental técnico utilizado137, que se 

                                                   
 
137 De acordo com Guerra “de um lado, a utilização de instrumentos criados pelos homens 
supõe a interdependência entre eles; de outro, a posse dos instrumentos (ou seu alheamento) 
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reforça pela posição que o assistente social ocupa na divisão social e técnica 

do trabalho, onde, como vimos sinalizando, este perfil de intervenção não 

rompe com o ethos da tradição liberal, transfigurado pelo caráter personalista e 

individualista da intervenção social, que em última instância culpabiliza o 

próprio indivíduo por seu ‘fracasso ou triunfo’ na vida social. 

 

Nossa argumentação visa apontar a continuidade e descontinuidade 

deste perfil de profissional e do ethos que lhe acompanha, que se mostra 

predominante na sociedade costarricense e que perpassa, com sua presença, 

a categoria profissional e as escolas formadoras, onde se encontra em conflito 

latente com as contradições sociais, os antagonismos das classes, suas lutas 

sociais e as tendências ídeo-políticas e éticas que na prática social o 

contrarrestam. 

 

Este perfil se encontra inserido na visão antropocêntrica do homem. Esta 

visão, retomada na modernidade, pode expressar tanto uma tendência do 

individualismo possessivo liberal que ainda percorre pela separação entre 

indivíduo e sociedade, quanto à tendência centrada no coletivo (sociocêntrica), 

que se engaja ao processo ontológico do ser social, superando essa aparente 

dualidade. Como já apontamos, não é possível conceber o sujeito individual 

como uma mônada social, uma vez que ele só se produz e se reproduz em 

sociedade: “só pode haver indivíduo humano-social em sociedade” (Netto, 

1994:37). 

 

Também as condições do exercício profissional no âmbito do Estado 

(que continua a ser o principal empregador, apesar das reformas recentes) 

mostram que se mantém o “perfil de intervenção” historicamente determinado, 

como lastro da tradição, que para o caso do país, inserido nesta dinâmica 

                                                                                                                                                     
impõe que se estabeleçam determinadas relações de dominação entre os homens, já que a 
apropriação econômica das forças produtivas engendra determinadas relações sociais. Na 
sociedade capitalista instrumentos e técnicas não são apenas mediações virtuais  à objetivação 
do ser social, mas transformam-se em mediações reificadas” (Guerra, 1995:163). 
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tecno-burocrática, tende à sua modernização perante as novas demandas 

sociais, do mercado de trabalho e do próprio Estado. 

 

Esta modernização do perfil de intervenção se expressa, ao nosso ver, 

de forma contraditória, através da capacitação continuada em serviço, na 

busca e implementação de modelos de intervenção “novos e eficientes” ou de 

propostas neste âmbito instrumental138 utilitário e pragmatista. Do mesmo 

modo, este perfil encontra-se presente na formação acadêmica por meio de 

uma qualificação técnico-operativa e teórico-metodológica, baseada na 

apreensão epistemológica e lógico–gnosiológica da teoria social moderna que 

lhe permite compreender e analisar os fenômenos desde uma perspectiva 

macro-social e que pretensamente transcende, deste modo, o caráter imediato 

do exercício profissional139. 

 

Não obstante, o que acontece real e contraditoriamente, é que este perfil 

de intervenção se espraia como uma “especificidade” da profissão no mercado 

sócio-ocupacional e se mantém vigente na formação acadêmica, apesar das 

mudanças curriculares implementadas desde a década de 70140. Atualmente 

está inserido este perfil “específico” do assistente social como uma demanda 

das instituições públicas que tradicionalmente compram sua força de trabalho 

especializada. Esta “especificidade” é compreendida a partir do “sujeito e a 

natureza de seus problemas sociais, do objeto de intervenção, dos métodos e 

                                                   
 
138 Aqui também se explicita a confrontação dos elementos acima assinalados com relação ao 
estudo e intervenção das seqüelas da “questão social”, campo privilegiado da intervenção 
profissional. 
 
139 Este processo é contraditório dado que o aprofundamento da teoria do conhecimento não 
tem sido uma característica na formação técnico-profissional. Existe uma tradição fundada na 
ação operativa do assistente social que com isso “pensa poder eximir-se da reflexão teórica in 
totum e fixar seu foco de preocupações no seu cotidiano profissional” (Guerra,1995:170). Isto 
traz como pano de fundo a divisão entre teoria e prática, entre profissional de campo e da 
academia, dicotomia ainda com forte presença na categoria dos assistentes sociais. 
 
140 Isto no que diz respeito à Escola de Trabalho Social da Universidade da Costa Rica 
(pública), dado que a partir do ano de 1995 se iniciou um curso na Universidade Livre da Costa 
Rica (privada), criada em 1993. 
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sua finalidade que em sua interconexão configura um perfil profissional141” apto 

para as exigências da instituição e do mercado, porém descolado da totalidade 

social, o que nos permite salientar que leva a uma nova versão burocratizada 

do exercício profissional. 

 

Aliás, estas condições, sinalizadas sucintamente, têm sua influência nas 

diferentes formas de intervenção profissional que contraditoriamente tendem a 

sua homogeneização no exercício profissional. Desta forma se estaria 

fomentando um discurso genérico que não dá conta das particularidades 

advindas da dinâmica societária e, em nosso caso, das particularidades que no 

enfrentamento da “questão social” corresponde determinar aos profissionais, 

seja individual ou coletivamente, para o subsidio de respostas solidamente 

informadas e porque não, que antecipe as dificuldades e desmascare os 

objetivos do atual processo de “acumulação flexível” e de reestruturação 

capitalista142. 

 

Esta tendência no perfil que perpassa pela visão da ética tradicional do 

Serviço Social atinge, hoje em dia, desde um exercício profissional 

“tradicional143 até aquele modernizado”, constituído pelos denominados “novos 

cenários ou contextos” e “enfoques” profissionais. Assim, na atenção dos 

usuários se estabelece uma direção social que se expressa nas intervenções 

profissionais através das diferentes modalidades144, que ainda se utilizam como 

                                                   
141 Confrontar a documentação sobre os fundamentos curriculares de uma proposta para o 
século XXI. Comissão Currículo. Escola de Trabalho Social. Universidade da Costa Rica. 
mimeo. 1998. 
 
142 Estamos fazendo a observação de que um processo desta natureza requisita ser 
aprofundado através do incentivo à pesquisa, do debate plural e historicamente datado, da 
crítica séria, e, por sobretudo, do compromisso e da mobilização do conjunto da categoria. 
 
143 Estamos entendendo como Serviço Social tradicional “a prática empirista, reiterativa e 
burocratizada que os agentes realizavam e realizam efetivamente” (Netto, 1981b) Sem 
questionar-se o papel e o significado social da profissão. Certamente acreditamos que não 
sejam muitos os profissionais que conscientemente se coloquem neste tipo de exercício, porém 
aparecem com outras roupagens reatualizadas sob formas teóricas condizentes com o 
referencial ídeo-político e ético vigente, o qual tende a reforçar a ordem social e a tradição. 
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são as denominações145 de caso, grupo e comunidade, e aquelas que 

assumem modelos “novos ou modernos” baseados nas correntes empiristas, 

fenomenológicas, funcionalistas, estrutural-funcionalistas e sistêmicas, tais 

como modelos assistenciais, sócio-educativos, terapêuticos, promocionais e na 

década de 90 o “fenômeno” da gerência social. 

 

Este processo que estamos descrevendo se caracteriza por seu caráter 

sincrético, que como vimos, está inserido na própria estrutura da profissão 

desde sua constituição, com o que se obscurece contraditoriamente a função 

social da profissão146. Este perfil tende a reproduzir-se em face das demandas 

sócio-profissionais e das condições históricas que contraditoriamente o 

legitimam, pela insuficiência da análise crítica e do debate amplo da categoria, 

que permitam evidenciar sua dimensão concreta e as implicações reais que 

este perfil contém para o exercício profissional e para a manutenção da ordem 

capitalista. 

 

Todos estes elementos configuram um cenário complexo e contraditório, 

onde a categoria profissional na Costa Rica, longe de enfrentá-lo se fragmenta, 

se desfigura ou se dissolve nas próprias condições institucionais postas pela 

racionalidade técnico-burocrática. Uma dificuldade, neste sentido, é que a 

intervenção profissional do assistente social continua a representar o papel 

paliativo e fragmentado, como exigências pela obtenção de resultados 

imediatos no exercício profissional, que são impostas pela própria dinâmica do 

                                                                                                                                                     
144 Não obstante esta temática não constituir nosso objeto de estudo, acreditamos que é uma 
temática a ser abordada para sua análise crítica num outro momento, e que só de maneira 
tangencial foram assinaladas neste estudo, de acordo com as demandas do objeto pesquisado. 
 
145 Estas denominações indicam práticas tradicionais. Entretanto a atenção dirigida a um 
indivíduo singular, grupal ou coletivo, por parte de um profissional qualificado e crítico de sua 
própria função social, não remete necessariamente a uma reprodução das condições sociais 
que demandam tal atenção. Sua capacidade reflexiva lhe permitirá uma intervenção qualificada 
que explicite as contradições próprias da ordem burguesa e detectar as seqüelas da “questão 
social” que particularmente encontra nessa dinâmica e que por sua vez pode eleva-las a uma 
análise criteriosa das condições histórico-conjunturais que invadem o cotidiano dos indivíduos 
sociais. 
 
146 Aqui, claramente a profissão se converte num fetiche, auto-representando a imagem 
genérica de “mediadores da justiç a e da paz social”. 
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sistema, através da lógica da concorrência, do pragmatismo, da eficiência e da 

eficácia. 

 

A dinâmica capitalista, onde o Estado e a sociedade assumem uma 

forma de enfrentar a “questão social”, permite que a categoria se disponha em 

diferentes segmentos e espaços sócio-ocupacionais de inserção profissional. 

Assim vemos que existem os assistentes sociais da área de infância, da área 

da saúde, da previdência, etc, que conforme vimos, também se especializam 

em áreas setorizadas e focalistas dependendo do tipo de intervenção social 

que o profissional está destinado a fazer por “convicção ou por necessidade”. O 

assistente social se encontra impelido, pelas circunstâncias em que se 

determina historicamente, a uma inserção fragmentada no mercado de 

trabalho. Donde existem mostras evidentes das dificuldades para obter um 

emprego estável, além da tendência às “propostas de novas formas” de 

contratação trabalhista que enfrentam as novas gerações de profissionais e de 

trabalhadores em geral147, o que, no nosso entendimento, necessariamente, 

repercute na conformação e organização da categoria profissional como um 

todo, produto, em última instancia, das exigências que na atual fase de 

reestruturação produtiva, de acumulação flexível e de abertura de mercados, 

voltam-se mais agudas, devido à necessidade do sistema de tornar funcionais 

as estratégias do capital para manter a dominação mundial. 

 

Este processo implica o trabalho de fortalecimento da organização da 

categoria em todos os âmbitos onde seja requisitado, na procura de construir 

uma presença ampla e legítima em face da sociedade. Não obstante estes 

esforços, muitas vezes se deslocam para a busca endógena da “identidade” 

profissional ou de “novos enfoques teóricos” tomados das ciências sociais, 

                                                   
147 Desde meados da década de 80 no país se escutam as vozes de reformar o Código de 
Trabalho, e os intentos neste campo até agora não tem dado resultados, porém muitas 
mudanças têm sofrido a legislação trabalhista no país, através de decretos ou medidas 
provisórias por parte das diversas administrações de governo dos dois partidos tradicionais. No 
governo de Miguel A Rodríguez (1998-2002) se conheceu uma proposta de reforma ao Código 
de Trabalho, que se vinculava a esta onda de facilitar a contratação flexível dos trabalhadores, 
operários e profissionais qualificados. Opor-se a este tipo de projetos é uma das lutas que está 
na pauta das classes subalternas trabalhadoras. 
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também para a abertura de novos espaços sócio-ocupacionais e/ou defesa dos 

existentes. Por decorrência, este processo se encontra atrelado a 

questionamentos de ordem ético-moral e sócio-político que expressos ou não 

no Código de Ética, estão presentes no dia-a-dia das práticas sociais dos 

profissionais, daí a importância de aprofundar no reconhecimento, explicitação 

e análise dos princípios e valores que orientam a profissão e dos seus 

conteúdos delimitados através das normas, deveres e sanções morais no 

Código. Pode-se dizer que este processo articula a conformação da cultura 

profissional dos assistentes sociais da Costa Rica, mas não se evidencia o 

interesse do debate sério e profundo sobre este e outros temas que estão na 

própria base de constituição da profissão como um todo. 
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AS PARTICULARIDADES DA ÉTICA E DA DIREÇÃO 
SOCIAL DO SERVIÇO SOCIAL DA COSTA RICA NO 
HORIZONTE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tendo-se assim tornado a constituição 
formalista dos conceitos das ciências 
particulares um substrato imutavelmente 
dado para a filosofia, abandonou-se, 
definitivamente e sem esperanças, toda a 
possibilidade de clarificar a reificação 
que está na base deste formalismo. O 
mundo reificado aparece, daí em diante, 
de maneira definitiva (...) como o único 
mundo possível, o único 
conceptualmente apreensível e 
compreensível que a nós é dado, que é 
dado aos homens. E quer isso suscite a 
transfiguração, a resignação ou o 
desespero, quer se procure 
eventualmente um caminho que, pela 
experiência mística irracional, conduza à 
‘vida’, absolutamente nada se pode 
alterar na essência desta situação de 
fato” (Lukács, 1989:125). 
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3.1. A reificação da ética tradicional no Serviço Social. 

 

A denominação deste item como uma ética tradicional reificada na 

profissão é pensada a partir da crítica em que se concebe as expressões 

objetivadas de caráter ético-moral que tendem a fragmentar as atividades 

humanas. Expressões que no marco da sociedade burguesa se apresentam 

como um tipo de moral dualista ou dicotômica: pública ou privada, boa ou má e 

de ambas se canalizam suas diferenças nas diversas esferas da vida social. 

Quanto mais se complexifica a sociedade, tende-se a uma maior fragmentação 

da moral, quer dizer, de suas expressões fenomênicas, imediatas. 

 

Para confrontar criticamente esta problemática é importante reafirmar 

nossa concepção de ética e de moral como uma unidade dialética. O ser social 

é capaz de refletir conscientemente sobre suas exigências humano-genéricas 

seja como sujeito individual ou coletivo. Esta capacidade de reflexão do ser 

social como atividade humana se encontra necessariamente vinculada a 

valores que lhe permite recriar a ética como “capacidade humana essencial 

objetivadora da consciência e da liberdade humana” (Barroco, 2000:11). Por 

sua vez, a moral corresponde a uma “mediação de valor entre as atividades 

humanas” (Barroco, 2001:51) sejam estas de qualquer tipo e natureza, onde se 

expressa a competência do sujeito de estabelecer suas próprias opiniões e 

normas de comportamento, a partir de sua capacidade de reflexão, quer dizer, 

trocando em miúdos, a capacidade ética se expressa como prática moral 

presente em toda atividade humana nas diversas esferas do ser social. 

 

Com base nesta argumentação, como é possível que exista uma ética 

reificada? Isto necessariamente remete a considerar as contradições e conflitos 

ético-morais que se apresentam na cotidianidade social e os mecanismos que 

se configuram para seu enfrentamento. Estes mecanismos, geralmente tendem 

a segmentar e autonomizar as diversas esferas sociais onde acontecem. 
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Na cotidianidade148 se encontra presente o processo complexo de 

dominação, exploração, alienação e visões de mundo/ideologias diversas. 

Neste processo, ao conceber a moral como uma mediação de valor entre as 

atividades humanas, esta passa a se constituir como parte inerente deste 

processo. Desvelar criticamente esta condição inerente da moral, exige a crítica 

do fenômeno da reificação a que se vê submetida. Para compreender melhor 

esta questão temos que a reificação se dá na cotidianidade como “realidade 

imediata” (Lukács, 1989). Sendo que a cotidianidade é o espaço privilegiado 

em todo este processo, onde se expressam os conflitos relacionados com as 

objetivações morais, no que tange a sua função social, à heterogeneidade das 

esferas sociais, da reprodução moral através das normas abstratas e concretas 

e da possibilidade de sua transgressão (Cf. Barroco, 2001: 48). 

 

Os conflitos da reprodução moral através de valores humano-genéricos 

abstratos e normas concretas149 (tanto em sua formulação como em sua 

implementação), nos marcos da sociedade de classes e da ética conservadora, 

se mimetizam por meio do tratamento ideológico que esta lhes propiciam como 

normas e valores a-históricos, metafísicos e imutáveis, quer dizer, se 

apresentam como tais e cuja intenção última, aparente, é elevar o homem ao 

ser genérico universal como ser perfectível pela sua natureza humana150. 

                                                   
148 Segundo Carvalho “A esfera do cotidiano é uma esfera precisa; é a esfera do homem 
concreto. A objetivação que se passa no cotidiano é aquela em que o homem faz do mundo o 
seu ambiente imediato. (...) A vida cotidiana é o conjunto de atividades que caracteriza a 
reprodução dos homens singulares que, por seu turno, criam a possibilidade da reprodução 
social. (...) Isso significa que, na vida cotidiana, o individuo se reproduz diretamente enquanto 
individuo e reproduz indiretamente a totalidade social” (Carvalho. In: Netto e Carvalho, 
1996:26). 
 
149 Que fique claro que “Ontologicamente consideradas, as normas abstratas e as concretas 
referem-se aos valores humano-genéricos e às formas particulares através das quais são 
realizadas” (Barroco, idem: 52). 
 
150 Lessa analisando a ontologia do ser social sistematizada por G. Lukács, assinala que “a 
historia humana, seja ela a de um indivíduo ou a de uma sociedade, é o resultado concreto das 
ações humanas” (Lessa, 1995:80) Conforme esta afirmação, “pressupor uma natureza humana 
não social, ou mesmo uma natureza que corresponda a uma essencialidade transcendente, a-
histórica, conduz inevitavelmente, segundo Lukács, à impossibilidade de aprender as conexões 
ontológicas fundamentais do mundo dos homens (...). Para o filósofo húngaro, supor a 
existência de uma ‘natureza humana’ fixa, fora do tempo e do espaço, nada mais significa 
senão a reposição da velha dualidade religiosa ou panteísta que, no limite, pode até assumir a 
forma de uma ‘secularizada alma imortal’” (idem). 
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Assim tratados, os valores e normas se reificam e se apresentam como 

finalidades151 últimas frente à consciência, o que os desvincula das condições 

sócio-históricas e das relações nas quais se constróem e se transformam, 

através do tempo e espaço, pois colocam toda a humanidade num mesmo 

patamar previsto em sua origem natural. Desta forma, o tratamento ideológico 

pretende com isso apaziguar o conflito, harmonizando o homem com seu 

ambiente, com sua individualidade, o que constitui um a priori que obscurece a 

capacidade ética do ser social e aliena sua potencialidade de libertação. Esta 

visão ideológica dominante descaracteriza a construção social dos valores e 

normas morais. De acordo com Barroco: 

 

“A ideologia dominante possibilita o ocultamento das contradições entre 
a existência objetiva de valores humano-genéricos (expressos pelas 
normas abstratas) e suas formas de concretização (seus significados 
históricos particulares), entre os valores humano-genéricos e sua não–
realização prática” (Barroco, idem: 53)152. 

 

Neste sentido, a compreensão histórica, socialmente produzida, das 

normas abstratas e concretas, através de continuidades e rupturas, permitirá 

entender as possibilidades sempre criativas em face dos valores humano-

genéricos, dado que “As normas abstratas são inerentes à moral na medida em 

que fornecem princípios gerais, orientadores das normas concretas. Sua 

objetivação adquire significados históricos particulares em cada contexto, em 

                                                   
 
151 Assim os valores e normas assumem a forma de finalidades: “o bom é fazer o bem” ou “a 
felicidade é não fazer o mau”. Desde essa perspectiva dualista, ainda que sejam valores não 
tangíveis ou imateriais, na relação entre indivíduos sociais quem cumpre (ou não) certas 
normas e condições é reconhecido como bom ou mau. Esse reconhecimento tende a identificar 
o indivíduo como sendo o próprio valor: “o presidente Bush é bom, o terrorista Bin Laden é 
mau”. Velha dualidade sempre reposta (clássica do positivismo!) nos permite compreender 
como as ações ético-morais se mostram em sentido inverso coisificadas, o que em palavras de 
Netto “tendem a diluir as suas particularidades históricas numa eternizacão genérica” (Netto, 
1981a:43). 
 
152 A própria autora argumenta que “No contexto da propriedade privada dos meios de 
produção, da divisão social do trabalho e de classes, a universalização da moral, em torno de 
normas abstratas, não significa sua realização universal, pois tende a atender a necessidades 
e interesses privados” (Barroco, 2001:52). (o destaque é nosso). 
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cada sociedade, classe, estrato social, assim como para cada individuo, em 

sua singularidade” (Barroco, idem: 53). 

 

Esse significado histórico particular que as normas abstratas adquirem 

ao serem objetivadas (como normas concretas) é continuamente (re)produzido 

no processo de sociabilização em contextos particulares por indivíduos 

particulares e, portanto, a (re)produção e objetivação de valores e normas 

morais se conformam em sua natureza estritamente social “são frutos do 

trabalho humano, da atividade humana, em resposta às necessidades (também 

elas cada vez mais humanas) postas na continuidade de sua reprodução 

genérica” (Lessa, 1995:81). 

 

Nesta perspectiva, a moral pode ser apreendida em sua relação com a 

totalidade social, não constituindo algo absoluto, daí que seja possível de 

captar as conexões e particularidades, assim como suas mudanças e 

transformações. Neste ponto se conjuga com a reflexão ética e, portanto, 

teórico-filosófica e crítica. Desde a perspectiva ontológica da totalidade 

visamos, assim, a unidade ético-moral que expressa a conexão do momento 

objetivo e reflexivo do ser social153, ambos em sua interferência direta e indireta 

na processualidade histórica real. 

 

Assim entendida a ética, para nosso interesse, resguarda a visão de 

totalidade e constitui uma crítica à “ética reificada” que prescreve valores e 

normas ético-morais para o gênero-humano de forma externa, abstrata e 

imutável, sem perceber criticamente que parte de seu papel está em constituir 

uma atividade capaz de construir possibilidades, alternativas, princípios, dentre 

outros, que correspondam a necessidades e exigências internas dos indivíduos 

sociais, para que se auto-reconheçam como sujeitos éticos que possam 

orientar suas vidas singulares e projetar ao gênero humano seus valores, suas 

                                                   
 
153 Convém assinalar que “No que tange à reprodução do indivíduo, esse estado de coisas 
resulta numa [segundo Lukács] ‘inelutável e ativa – justamente nas coisas mais concretas – 
influência do ser social sobre as formas mais íntimas, pessoais, de pensamento, ação e reação 
de todo indivíduo humano’” (Lessa, 1995:77). 
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escolhas teórico-metodológicas e ídeo-políticas, como parte da direção social 

assumida seja para constituir novas formas de sociabilidade ou reproduzir as 

existentes. 

3.2. Os protagonistas na construção dos projetos coletivos 

profissionais. 

 

Na projeção individual, como sujeitos éticos, estão de forma inerente os 

espaços coletivos154, onde detectamos projetos com os quais nos identificamos 

ou não, participamos ou não de suas propostas que orientam o conjunto de 

sujeitos, incorporamos ou não seus princípios e regras e agimos de acordo 

com nossos interesses individuais e grupais, mas também encontramos 

diferenças, implicações e confrontos no seio desses coletivos. A existência de 

uma tendência hegemônica não obstrui a possibilidade de outras forças 

opostas, com diferenças mais ou menos radicais, ou com diferenças de matiz. 

Este processo perpassa todas as esferas da vida social, onde os indivíduos 

sociais constróem projetos com visões de mundo socialmente determinadas e 

tomam decisões entre alternativas concretas155 o que permite a sua reprodução 

social e dos seus projetos. Conforme Lessa:  

 

“É justamente essa concreticidade que permite, às decisões alternativas 
individuais, sua generalização, após a qual se tornam ativas ao nível da 
totalidade social” (Lessa, 1995:78-79). 

 

Neste processo estamos considerando tanto o momento da ideação 

como o momento da objetivação, que se articulam dinamicamente, quer dizer, 

o ser social estabelece seus fins, os quais são particulares, postos pelas 

                                                   
154 O indivíduo humano é “uma entidade necessariamente social. Fora do ser social, não há 
individualidade humana possível – ainda que seja necessário atenuar esta afirmação como 
reconhecimento de que, sem o desenvolvimento das singularidades humanas em 
personalidades mais ou menos desenvolvidas, conforme a formação social, não pode haver 
qualquer objetivação de caráter genérico” (Lessa, 1995:79). 
 
155 Segundo Lessa, que faz uma análise desta temática a partir de Lukács, as decisões 
alternativas são necessariamente concretas “partem de um indivíduo concreto ‘no interior de 
uma parte concreta de uma sociedade concreta’ (..) e, por isto, são sempre atos que, na 
imediaticidade, têm por finalidade o escopo da particularidade” (Lessa, 1995:78). 
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previas ideações que envolvem as decisões alternativas, logo chegam às 

respostas práticas singulares, que sendo concretas também permitem 

desenvolver níveis de generalidade. 

 

“A elevação das individualidades a patamares superiores de 
generalidade humana é uma exigência – e uma conseqüência – do 
processo de sociabilização. Em poucas palavras, segundo Lukács, 
individualidade e generalidade humana são dois pólos reflexivamente 
determinados da explicitação categorial de um ser complexo-unitário: o 
mundo dos homens” (Lessa, idem:77). 

 

Desde esta perspectiva, a superação da visão dualista 

indivíduo/sociedade é evidente, onde a objetivação se mostra em sua dinâmica 

real fora de qualquer finalismo no mundo dos homens, assim o ser social se 

produz e reproduz histórica e processualmente. Atingido este patamar pode ser 

pensada a construção histórica dos projetos individuais e coletivos como 

projetos que informam uma crescente sociabilização do mundo humano, onde 

estão presentes os costumes e exigências de caráter moral que permitem 

viabilizar “a relação das varias esferas da vida dos indivíduos com a 

genericidade do ser social” (Netto. In Bonetti et alii, 1996:23). Quer dizer, sendo 

a moral uma mediação de valor que aproxima o indivíduo ao humano-genérico, 

também pelo contrário, pode afastá-lo, dado o processo contraditório da 

sociedade capitalista que constantemente conforma mecanismos alienados e 

alienantes da sociabilidade humana, de civilização ou de barbarização. 

 

Ora, antes de tudo, é preciso ter clareza que existem vários tipos de 

projetos coletivos  entre eles os das categorias profissionais, os de associações 

particulares e, os societários156 estes se desdobram em diversas expressões: 

projetos de classe, de partidos políticos, dentre outros. Os projetos societários, 

na suas múltiplas expressões, procuram mudanças macro-societárias de toda 

                                                   
 
156 De acordo com Netto “Os projetos societários são projetos coletivos; mas o seu traço 
peculiar reside no fato de se constituírem projetos macroscópicos, em propostas para o 
conjunto da sociedade. Só eles apresentam esta característica; os outros projetos coletivos 
(por exemplo os profissionais ...) não têm este nível de abrangência e inclusividade” (Netto, 
1999:94). 
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índole, desde as mais radicais e revolucionárias, até aquelas, em consonância 

com processos de reformas sociais, e também aqueles outros projetos 

interessados na manutenção da ordem social reconhecidos como 

conservadores. Este processo esta claramente determinado na história 

costarricense como vimos no capítulo I. 

 

Nesse panorama, a hegemonia de um sobre os outros se dá na medida 

em que a correlação de forças e as condições históricas, culturais, econômicas, 

sociais e políticas refletem sobre o conjunto das classes em conflito. Sob este 

panorama, as diversas tendências estabelecem relações de poder e 

(re)produzem mecanismos para exercê-lo, sejam autoritários e/ou 

democráticos, destinados à luta para obter e/ou manter a dominação e a 

hegemonia do seu projeto, às vezes como uma finalidade em si mesma, ou 

também com a visão de projetar uma nova construção social, que permita 

condições para superar as limitações interpostas pela ordem vigente. Desde a 

perspectiva macro-social, na atualidade, o projeto societário dominante 

continua a ser o projeto “burguês do capital”, com todas suas incidências –

éticas, econômicas culturais, políticas –, mudanças, contradições históricas e 

antagonismos entre as classes que estão presentes na sua conformação e no 

seu desenvolvimento. 

 

Intrinsecamente, os projetos coletivos combinam muitas dimensões, 

porém, interessa-nos destacar a dimensão ética e a dimensão política, que 

como vimos apontando, permitem a vinculação do projeto à generalidade 

humana e que, sendo assim, assumem particularidades dependendo do tipo de 

projeto que se trate. Como se pode observar neste tipo de projetos macro-

societários estão presentes diversas determinações que refletem na ordem 

societária, contendo em cada um deles princípios, valores, tendências e 

finalidades que se objetivam de forma particular na denominada direção social, 

definida pelo conjunto de sujeitos participantes157. Em qualquer dos projetos 

                                                   
 
157 É importante demonstrar novamente que neste processo o indivíduo não é um simples 
produto do seu ambiente, tampouco uma mônada. No processo de procurar patamares 
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coletivos vigentes se concretiza uma certa direção social, sendo representativa 

dos setores mais influentes e/ou dominantes, a qual demonstra a sua validade 

e hegemonia historicamente datada e localizada, em face dos outros projetos 

em luta. 

 

Estas implicações ético-morais e as confrontações/intenções sócio-

políticas afetam, de forma evidente, a configuração dos projetos das profissões 

como espaços legítimos de mediação entre as demandas da sociedade civil, do 

Estado e do mercado e as respostas que nesse marco da sociedade burguesa 

estas profissões produzem. No caso do Serviço Social, com seu projeto 

profissional possibilita, potencializa e dá respostas que –direcionadas com 

base em fundamentos ético-morais e políticos determinados– remete aos 

sujeitos (profissionais e usuários) a posicionarem-se em face da ordem social, 

seja para procurar condições que permitam “melhorar” as diversas 

manifestações ou seqüelas da “questão social” nos marcos ‘possíveis’ do 

capitalismo (no mais das vezes sem uma crítica de fundo sobre este), seja para 

possibilitar condições para a superação das refrações da “questão social”, 

tendo em conta uma crítica abrangente do sistema vigente (parcial ou total, 

residual ou radical) que expresse suas limitações e possibilidades, e, inclusive, 

visando um projeto além das condições interpostas na própria sociabilidade 

burguesa158. 

                                                                                                                                                     
crescentes de sociabilidade e de construção de projetos, segundo Lukács, apud. Lessa, “o 
papel do indivíduo é fundante: sem as decisões alternativas, sempre individuais na 
imediaticidade, não há ser social – ainda que, na enorme maioria das vezes, as tendências 
genéricas fundadas pela atividade dos indivíduos resultem diversas do previamente idealizado 
por estes mesmos indivíduos em suas ações particulares (..)” (Lessa, idem: 75). 
 
158 É claro que esta sociabilidade está em constante mudança, porém a procura de novas 
sociabilidades ou de relações sociais que confrontem a lógica da sociedade burguesa, no mais 
das vezes leva os indivíduos sociais a reatualizarem fórmulas baseadas na crítica 
anticapitalista e a enxergar no passado experiências relativas a modos de vida condizentes 
com esta visão, que Lukács denominou como anticapitalismo romântico. Certamente existe 
uma visão romântica da vida, porém esta pode trazer muitas interpretações, para nosso 
entendimento. Nos remetemos a Löwy, que compreende o conceito do romantismo de uma 
forma bastante ampla. Para ele, “o romantismo é uma forma cultural que se manifesta em 
vários terrenos e em vários níveis da atividade cultural; que critica (reage contra) a civilização 
industrial capitalista, burguesa, em nome de certos valores, culturais, sociais, religiosos, 
morais, estéticos, do passado pré-capitalista, ou pré-industrial, ou pré-moderno. Essa seria a 
essência do fenômeno romântico: uma crítica (às vezes mais, às vezes menos radical) à 
civilização industrial capitalista, burguesa moderna, em nome de certos valores ou de certas 
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Certamente este direcionamento percorre a compreensão crítica desses 

fundamentos e princípios éticos inseridos na profissão, informa também os 

aspectos ídeo-políticos presentes na história da sociedade e que afetam a 

categoria dos assistentes sociais. Sem esta premissa estaríamos calibrando a 

linearidade formal, imediatista do “projeto profissional” nos marcos de uma 

leitura cerceada à racionalidade instrumental e pragmática, em voga nos 

tempos contemporâneos. 

 

Com relação aos “projetos” de cunho profissional, estes, por suas 

características e componentes, remetem necessariamente a sua inserção 

social no horizonte do exercício profissional na divisão social e técnica do 

trabalho, mas não exclusivamente, dado que através de mecanismos de 

organização da própria categoria e de políticas de fomento e incentivo de suas 

possibilidades e limites, ressitúa-se como profissão reconhecida e legitimada 

nas diversas esferas da sociedade. Claro está que este é um processo de 

longa duração, que em muitos aspectos independe de suas condições 

inerentes como profissão constituída. 

 

Portanto, estabelecer uma discussão sobre a condição atual que 

enforma o “projeto profissional”159 do Serviço Social na Costa Rica, tomado 

como uma processualidade histórica que é determinado socialmente e também 

construído historicamente pelos sujeitos individuais e grupais no conjunto da 

                                                                                                                                                     
formas sociais, reais ou imaginarias, do passado” (Löwy, In: Serviço Social e Sociedade. No.28. 
1988:130). Esta visão certamente se reatualiza e assume diversas facetas. Löwy, assinala 
certa tendência do movimento ecologista e também do catolicismo, porém nos interessa 
chamar a atenção deste conceito, para destacar que a partir dele existe uma crítica social em 
face do capital e que dela surgem respostas (teóricas ou empíricas) que provocam pensar na 
possibilidade de uma ordem social diferente da atual. Neste sentido, pensamos que as saídas 
propriamente anticapitalistas românticas não tem alguma validade nem se acopla na realidade 
social (ainda que existam indivíduos sociais que as tentem praticar). Preferimos, salientar a 
perspectiva que nos desafia a pensar numa projeção de futuro, sustentada na critica radical da 
história, superadora da ordem do capital. 
159 Consideramos a referência ao “projeto profissional” do Serviço Social costarricense como 
uma construção dos sujeitos coletivos da categoria. A existência de um dado projeto 
profissional não se tem discutido aberta nem se tem explicitado como tal nos últimos anos. A 
categoria profissional, neste sentido, deve criar as condições para a discussão. De nossa parte, 
esperamos contribuir com alguns elementos que refletimos nesta dissertação. 
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categoria, considerando a dimensão ética e a dimensão política e suas 

interconexões com as mudanças societárias e as múltiplas expressões da 

“questão social”, é ao nosso ver, fundamental para o desenvolvimento 

prospectivo da profissão. Isto porquanto reconhecemos estas dimensões como 

centrais na conformação de um “projeto profissional” de renovação, dado que 

incidem objetivamente no exercício profissional, onde estabelecem caminhos 

ou rumos que direcionam os profissionais da categoria. O projeto coletivo 

profissional que a categoria assume como próprio, de acordo com seus 

princípios e valores determinados coletivamente, pressupõe também 

mediações e interesses de classe, assim como de natureza diversa, seja 

cultural, de gênero, de etnia e de faixas etárias dentre outras. Neste sentido, 

como sinaliza Barroco: 

 

“Mesmo que os projetos profissionais não sejam uma reprodução 
imediata dos projetos de classe, não podemos ignorar essa mediação, 
embora ela deva ser matizada por várias determinações particulares. 
Com isso ressaltamos que a adesão consciente (ética) a um 
determinado projeto profissional implica decisões de valor inseridas na 
totalidade dos papéis e atividades inscritas na relação entre o indivíduo 
e a sociedade; na reprodução da singularidade e da genericidade 
humana. Eles podem ou não estar em concordância; se não estiverem, 
instituem conflitos ético-morais, propiciando que as normas e os 
princípios sejam reavaliados, negados ou reafirmados, revelando que as 
escolhas, o compromisso e a responsabilidade são categorias éticas 
inelimináveis das profissões, mesmo que, em determinadas 
circunstancias, possam não ser conscientes para parte de seus agentes” 
(Barroco, 2001:67). 

 

A escolha livre entre alternativas, conjuntamente com o compromisso, a 

responsabilidade e a participação democrática permite a categoria dos 

assistentes sociais –como sujeito coletivo– estabelecer as bases do projeto 

profissional. Neste sentido se requisita uma série de componentes que dão 

organicidade e objetivação ao mesmo. 

 

3.2.1. Os componentes básicos do projeto profissional. 
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Para abordar a análise da dimensão ética e da dimensão política 

vinculada aos projetos profissionais160, considera-se, imprescindível, a 

construção dos seus componentes. Os componentes, sendo de ordem diversa, 

se constituem através da história da sociedade e da profissão em sua 

particularidade, entre os quais destacamos: “uma imagem ideal da profissão, 

os valores que a legitimam, sua função social e seus objetivos, conhecimentos 

teóricos, saberes interventivos, normas, práticas, etc” (Netto, 1999:98). 

 

Basicamente entre os componentes que se incluem no projeto 

profissional se encontram: a Lei de regulamentação da categoria, o Código de 

Ética profissional, o currículo ou planos de estudo das escolas formadoras, 

também aquelas leis constitucionais que sinalizam práticas sociais conforme os 

valores e princípios enunciados pelo conjunto da categoria. A forma como se 

materializa este projeto profissional se encontra na conformação de entidades 

(tais como o Conselho, os sindicatos e as associações de profissionais) e 

espaços deliberativos: seminários, congressos, foros etc. onde se possa 

debater e discutir democraticamente, respeitando a pluralidade de idéias, e 

também na prática cotidiana do exercício profissional estritamente. Um outro 

aspecto que adensa o projeto profissional é a produção de conhecimento 

teórico no Serviço Social, sendo reconhecido no âmbito das Ciências Sociais e 

da sociedade em geral161. 

 

Qualquer projeto profissional contém em si mesmo elementos 

contraditórios e conflitivos, seja, porque os profissionais respondem 

conscientemente a referenciais ídeo-políticos e éticos que se contrapõem entre 

eles, seja porque não se encontram capacitados politicamente, imersos em 

práticas sociais despolitizadas e/ou por se encontrarem, no mais das vezes, 

                                                   
160 Certamente o caso do Serviço Social no Brasil é o que mais aprofundou neste debate sobre 
a construção de um projeto profissional. A esse respeito existe uma ampla bibliografia. Para 
uma criteriosa introdução na temática ,ver, dentre outros: Iamamoto, 2000. Netto, 1996b/1999. 
Braz, 2001. Silva e Silva, 1995. Barroco, 2001. 
 
161 Estes componentes constituintes de um projeto profissional devem ser articulados 
coerentemente através de recursos e estratégias político-organizativas, devem ser construídos 
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engajados a processos institucionais altamente burocratizados e desgastantes, 

tanto no âmbito público como no setor privado, onde, tendencialmente 

respondem mais diretamente aos interesses específicos do empregador, e no 

denominado atualmente “terceiro setor”, onde se revelam novas condições de 

trabalho flexíveis e precárias, que sem duvida nenhuma interferem na 

construção dos projetos profissionais. 

 

É importante observar que nestes cenários se objetiva e se impõem 

condições e desafios de caráter sócio-político e técnico-operativo para a 

intervenção profissional, o que determina, em grande parte, o desenvolvimento 

prospectivo do projeto profissional no cotidiano. Assim mesmo nesses espaços 

sócio-ocupacionais se confrontam os referenciais ídeo-políticos e éticos 

prevalecentes na conformação dos projetos (em construção) e da sociedade 

como um todo. Para construir um projeto de uma categoria, conforme a análise 

de Netto, se deve ter clareza de dois aspectos: 

 

“O primeiro refere-se ao fato de os projetos profissionais requererem, 
sempre, uma fundamentação sobre valores de natureza explicitamente 
ética – mas fundamentação que, sendo posta nos Códigos, não se 
esgota neles, isto é: a valoração ética atravessa o projeto profissional 
como um todo, não constituindo um mero segmento particular dele. 
Segundo, e por decorrência, que os elementos éticos de um projeto 
profissional não se limitam a normatizações morais e/ou prescrição de 
direitos e deveres, mas envolvem ainda as escolhas teóricas, 
ideológicas e políticas das categorias e dos profissionais” (Netto, 
1999:99).(o destaque é nosso). 

 

Estes aspectos são chave, para a interpretação e análise das 

características prevalecentes no “projeto profissional” do Serviço Social da 

Costa Rica, onde se colocam elementos de fundamentação ética, ídeo-política, 

teórico-metodológica e técnico-operativa que percorrem a trajetória histórica do 

Serviço Social como elementos de continuidade/renovação com o 

tradicionalismo na profissão, sem que se vise uma radical ruptura162. Conforme 

                                                                                                                                                     
pelo conjunto da categoria como sujeito coletivo em processos de debates, com a leitura crítica 
da realidade societária vigente através da pesquisa criteriosa e qualificada. 
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vimos apontando, para estabelecer um projeto profissional que se diferencie do 

dominante é necessário que exista uma coesão dos agentes profissionais em 

torno de valores e finalidades comuns, que dê organicidade e direção social a 

esse projeto profissional (Barroco, 2000:66), com o que se poderia atingir uma 

nova hegemonia na categoria. Mas isto existe enquanto conflua e se articule a 

um projeto societário macroscópico que responda a esses interesses e 

finalidades. Sem esta confluência e articulação poderíamos ser presos na 

armadilha do endogenismo e do determinismo profissional. 

 

Ao percorrer a trajetória histórica da profissão na Costa Rica, 

constatamos sua adesão a um tipo de projeto societário de características 

modernizadoras e reformistas. Isto, como vimos nos capítulos anteriores, foi 

evidente no país no processo de gênese e desenvolvimento da profissão que 

se atrelou ao projeto societário afirmado pós-48, e se estendeu até a década 

de 70, quando se deu um processo de contestação incipiente na procura de 

construir uma outra sociabilidade em face do sistema do capital. Este processo 

de contestação que, em princípio abre a possibilidade de uma renovação da 

profissão, a nosso entender, se encontra engajado e/ou subsumido atualmente 

nos embates cotidianos com a visão tradicional da ética e da política. 

 

No seu processo convergem variadas tendências que com interesses 

diversos e contraditórios movimentam-se dentro dos limites da tradição 

democrático-liberal do país, e que assumem para si a defesa dos valores da 

justiça social, da igualdade, da equidade, da democracia, da liberdade e dos 

direitos humanos, com interesses progressistas em suas práticas sociais. Neste 

sentido, a explicitação destes elementos como parte da construção histórica de 

um “projeto profissional”, a nosso ver, permite uma reavaliação crítica, produto 

do desenvolvimento atual da categoria, onde é necessário considerar a 

conjuntura e o processo histórico, sua legitimidade, sua natureza, suas 

                                                                                                                                                     
162 Especificamente, no caso do Serviço Social da Costa Rica, uma perspectiva de intenção de 
ruptura, como é conhecida e abordada no Serviço Social do Brasil, não tem sido trabalhada 
nem está presente na interpretação d o fenômeno profissional particular. 
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demandas sócio-ocupacionais e interventivas, que coloca tanto desafios sócio-

políticos quanto implicações ético-morais para o conjunto dos profissionais. 

 

Temos clareza que este debate na Costa Rica é escasso e assume 

condições histórico-sociais diferenciadas em relação aos demais países latino-

americanos. Contudo, no país, embora não se tenha materializado uma 

discussão e debate amplos sobre a construção de um “projeto profissional da 

categoria”, é obvio que os Assistentes Sociais, como vimos, têm uma 

fundamentação ídeo-política e ética que se engaja com uma direção social da 

organização, do exercício profissional e do projeto macro-societário. Com isto 

se destaca que, 

 

“Os projetos societários estabelecem mediações com as profissões na 
medida em que ambos têm estratégias definidas em relação ao 
atendimento de necessidades sociais, com direções éticas e políticas 
determinadas” (Barroco, ibidem). 

 

Portanto, a nosso ver, é da maior relevância histórica para o 

desenvolvimento prospectivo e de renovação da profissão, no âmbito da 

sociedade costarricense, contribuir com este processo de construção de um 

projeto profissional que responda aos desafios atuais da profissão, para o que 

se deve ter claro o significado social da profissão, que para nosso 

entendimento, tem como fundamento os interesses das classes sociais 

subalternizadas e, cada vez mais, empobrecidas. 

 

 

3.3. A direção social da profissão no horizonte do exercício 

profissional: espaço de tensões e lutas sociais.  

 

Em todo este processo a particularidade do projeto profissional do 

Serviço Social na contemporaneidade se encontra vinculada a uma 

determinada direção social. Esta, como central de um projeto profissional 

configura, em diferentes patamares do desenvolvimento societário, o horizonte 
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e a finalidade do exercício profissional em determinadas condições históricas 

de produção e reprodução da totalidade social163. A direção social representa, 

neste sentido, os anelos e anseios da categoria profissional, colocados sobre 

bases factuais inerentes ao projeto de sociedade que se visa atingir como 

processo em construção possível. 

 

Mesmo assim, sua particularidade – dada pela inserção na divisão sócio-

técnica do trabalho – repercute contraditoriamente no âmbito societário, seja 

em forma tal que vise a construção de uma ordem societária mais justa, 

eqüitativa e democrática, na procura de efetivamente projetar uma outra 

sociabilidade fora dos marcos do capital, ou, pelo contrário, seja no sentido de 

adaptar os indivíduos à sociedade, naturalizando as condições histórico-sociais 

e mantendo, assim, as premissas da sociedade de classes. Ainda que a 

direção social esteja inserida neste marco, o desafio é estabelecer as bases 

radicalmente diversas daquelas que o projeto dominante na sociedade 

pretende manter, quer dizer, as balizas da sociabilidade burguesa. Na 

sociedade de classes, portanto, a direção social deve ser constituída pelo 

conjunto da categoria em consonância com a leitura crítica das condições da 

realidade nacional e mundial, das próprias condições da categoria e das 

condições que favoreçam as lutas sociais e conquistas das classes 

subalternizadas. 

 

Este processo não pode ser pensado a curto prazo nem é tão simples 

como parece ser. Em sua dimensão correta constitui uma complexidade que 

abrange todas as determinações do ser social (complexo de complexos), alheia 

                                                   
 
163 Entendemos que um projeto profissional não é eterno, estático, nem imutável. Pelo 
contrário, constitui parte da dinamicidade da história humana, varia em suas diversas 
significações e manifestações de acordo com as situações históricas particulares e das 
conjunturais, que devem pôr em evidência seu caráter transitório, seja como parte das crises 
e/ou como reformulações dos seus estatutos profissionais, que necessariamente remetem a 
processos de continuidades e rupturas, de superações dialéticas como negação da negação 
para atingir o momento real, expressivo, do horizonte profissional. Assim, qualquer projeto 
profissional é transitório na medida que alcança suas finalidades, porém estas podem trazer 
novas determinações para a sua própria reprodução, portanto, constituem finalidades parciais 
necessárias para o desenvolvimento humano, mas não constituem ‘per se’ a finalidade da 
totalidade social, da vida humana. 
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das determinações mecanicistas, historicistas, economicistas, dentre outras, 

que impedem sua análise desde uma perspectiva de totalidade. Portanto, o 

processo de constituição de um projeto profissional e da direção social que lhe 

é conexa se apresenta, tal como é, nas diversas esferas da sociabilidade 

humana, a qual, como dissemos, é produzida historicamente. 

 

A positividade aparente em que se expressa a direção social, condiz 

com os elementos que temos assinalado até o momento. O que se espera a 

longo prazo com esta discussão, é que se possa orientar criticamente para o 

campo de possibilidades e de expressões determinadas na organização sócio-

política da categoria e no exercício profissional, com as implicações que isto 

leva, além das demarcações da crítica superadora do tradicionalismo e do 

conservadorismo ético-moral e político, que ainda hoje perpassam em muitos 

aspectos a profissão. Então, a explicitação formal da direção social no âmbito 

da categoria profissional, nos órgãos de representação, nas escolas de 

formação acadêmica, nos respectivos currículos e na sociedade como um todo, 

é fundamental para debater democraticamente os aspectos chaves que a 

determinam. 

 

Desta maneira, como profissionais inseridos na dinâmica societária, não 

podemos deixar de analisar criticamente o contexto na sua totalidade, nem as 

mediações164 e determinações que ameaçam as práticas do dia-a-dia dos 

profissionais e dos usuários. Condições que necessariamente remetem a 

pensar a realidade desde a dimensão ética e desde a dimensão política. Para 

enfrentar este processo adequadamente, segundo nossa perspectiva, é preciso 

que a categoria busque alternativas de se organizar e procure construir uma 

direção social estratégica da profissão comprometida com a democracia, a 

justiça e a liberdade, engajada nas aspirações das classes subalternizadas. 

                                                   
164 “As mediações são descobertas na pesquisa da realidade, no conhecimento das situações 
particulares com que se defronta o assistente social (...) Compreender tais situações é também 
apropriar-se dos processos sociais macroscópicos que as geram e as recriam e, ao mesmo 
tempo, de como são experimentadas e vivenciadas pelos sujeitos nelas envolvidos. Localizam-
se aí fontes para a formulação de propostas de ação, de programáticas de trabalho, 
alimentando um fazer profissional criativo e inventivo” (Iamamoto, 2000:194). 
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Isto implica colar-se ao processo histórico e não abordar esses valores como 

universais e metafísicos, senão em sua concreta particularidade, enraizada nos 

antagonismos e na conflitividade das classes em presença e em luta pela 

procura de melhores condições de vida e pela emancipação humana. 

 

Este processo adquire efetividade histórico-concreta no momento da 

práxis social165. Nesta, como atividade objetivo-criadora do ser social, 

comparecem todas as condições sinalizadas, numa síntese de múltiplas 

determinações166. Na práxis social confluem implicações ético-morais, 

estratégias e confrontos ídeo-políticos entre a diversidade de projetos que 

necessariamente efetivam espaços para obter e manter a hegemonia de uns 

sobre os outros. 

 

Se a categoria assume uma direção social crítica em face da sociedade, 

dependerá da correlação de forças, da processualidade do conflito, da luta de 

classes e da própria direção estratégica assumida, que poderá confrontar 

esses períodos de conflito social no campo das instituições públicas e da 

sociedade civil, de forma que lhe permita obter ganhos sociais democráticos e 

democratizantes que se conjugam como avanços na construção de uma outra 

sociabilidade. Do contrário, a perda destes dentro da ordem vigente, se 

encaminham, de uma forma ou de outra, para o controle e reprodução das 

condições postas pela própria ordem do capital. 

 

É por isso que temos que centrar a análise da direção social do projeto 

profissional do Serviço Social, reconhecendo-a como sendo polarizada na 

                                                   
 
165 Lembremos que a práxis social se dá em circunstancias que não foram escolhidas nem 
pelos indivíduos nem muito menos pela sociedade. “Os homens fazem sua própria historia, 
mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstancias de sua escolha e sim sob 
aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (Marx, In: Os 
pensadores, 1978:329). 
 
166 Como salienta Marx: “O concreto é concreto porque é a sínteses de muitas determinações, 
isto é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da 
síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo 
e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação” (Marx. In: Os 
pensadores, 1978:116). 
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complexidade das lutas de classes e dos conflitos que surgem das 

divergências e contradições que constituem o “projeto do capital”, que como se 

sabe, nunca visou uma estratégia para articular e/ou encaminhar uma 

construção societária mais justa e igualitária, pelo contrario, aumenta as 

desigualdades e forja, dia após dia, um contingente de indivíduos sociais 

pauperizados, o que na ótica dos direitos humanos é inaceitável. 

 

Uma parte central onde se informa a base objetiva da direção social 

encontra-se no Código de Ética da profissão. Como salientamos, este é um 

componente dentre outros que forma parte de um projeto profissional, que por 

sua radical importância como produto histórico condensa aspectos filosóficos, 

políticos, valores e princípios de práxis moral histórica que direcionam o 

exercício da profissão. É necessário ressaltar que esses aspectos, sendo 

articulados no código, não se esgotam nele mesmo, mas transcendem a 

totalidade social. O Código, como componente do projeto profissional, é de 

caráter imperativo167 para o conjunto dos profissionais. Nele se explicita o 

horizonte para onde se orienta o exercício profissional e a visão de sociedade 

que esperaríamos atingir, através, seja da visão de melhorar ou a de superar 

as condições essenciais que determinam os pilares donde se manifestam as 

“refrações ou seqüelas” da nomeada “questão social” no capitalismo. 

 

Contudo, são comuns as diferenças acerca de princípios e implicações 

ético-morais, políticas, ideológicas e filosóficas, o que incita a pensar em 

formas de contestação e de discussão que propicie a participação da maior 

quantidade de membros do coletivo profissional para sua construção e 

aceitação geral. Porém, como este processo envolve também escolhas ídeo-

políticas e teóricas, é inegável a presença de tensões e disputas no interior da 

categoria, como parte substancial do próprio processo. 

 

                                                   
167 “Imperativos são os componentes compulsórios, obrigatórios para todos os que exercem a 
profissão (estes componentes, em geral, são objeto de regulamentação estatal)” (Netto, 
1999:98). Existem também os componentes designativos ou também nomeados como 
indicativos “são aqueles em torno dos quais não há um consenso mínimo que garanta o seu 
cumprimento rigoroso e idêntico por todos os membros da categoria profissional” (Netto, idem). 
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Os componentes imperativos na sua constituição (como os códigos de 

ética) mostram algumas divergências e incompatibilidades, produto dessas 

escolhas, que na maioria das vezes impedem a possibilidade de 

concretizarem-se. Depende, em parte, da correlação de forças existente no 

seio da categoria e do projeto profissional vigente, que esse componente 

imperativo do projeto profissional possa representar o conjunto heterogêneo de 

profissionais. Daí a importante tarefa de possibilitar espaços de debate 

pluralistas em consonância com os princípios democráticos de participação e 

socialização da política, que permitam, por sua vez, explicitar as divergências e 

as características intrínsecas aos variados projetos profissionais em disputa, 

com a finalidade de consolidar uma direção social estratégica e hegemônica 

que combine elementos de caráter teórico-político, de valoração ética, teórico-

metodológica e técnico-operativa, como necessidade histórico-concreta para o 

conjunto da categoria. 

 

Esta discussão permite-nos enfocar a dimensão ética e a dimensão 

política, conforme se apresenta no Código de Ética profissional dos Assistentes 

Sociais da Costa Rica. Considerarmos ambas dimensões no plano objetivo, 

dando ênfase a direção social que assume a categoria em face das 

intervenções sociais nas diversas refrações da “questão social”. Daí que 

discutiremos aspectos centrais das implicações ético-morais e políticas no 

exercício profissional revelando, para tanto, o caráter reificado dos conteúdos 

ético-morais e ídeo-políticos do Código de Ética. 

 

 

3. 4. Análise do código de ética profissional do Serviço Social 

da Costa Rica. 

 

Foi visto como o Serviço Social costarricense se insere na 

institucionalidade vigente. Neste processo, requisita o necessário 

estabelecimento da normativa ética que fundamente seu exercício profissional. 
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Como vimos discutindo, esta normativa, conjuntamente com a Lei de 

regulamentação, conforma o marco jurídico e moral particular que direciona a 

categoria dos assistentes sociais da Costa Rica. Neste sentido, abordar a 

análise rigorosa do Código, exige explicitar seus referentes ídeo-políticos e os 

fundamentos filosóficos nele presentes que configura o crivo da crítica desta 

reflexão. 

 

O Serviço Social da Costa Rica estabelece seu primeiro Código de Ética 

no ano de 1969, quando foi elaborado pelos primeiros membros fundadores da 

organização da categoria recém criada. O código tem passado por várias 

reformulações. Ainda assim, sua fundamentação filosófica, em termos gerais, 

tem sido mantida ao longo destes anos. Sendo que a partir da década de 1990 

se promoveram algumas reformulações ao código vigente, a primeira foi no ano 

de 1991, em que foi revisto por parte do Tribunal de Ética, então conformado 

por um grupo de oito profissionais que elaborou o Código de Ética desse ano e, 

posteriormente, no ano de 1998, quando novamente foi revisto e aprovado o 

código vigente168. 

 

A reformulação do Código de Ética profissional deve constituir um 

momento de reflexão coletiva da categoria. É o espaço privilegiado e legítimo 

para analisar e determinar os dilemas que no nível da sociedade costarricense 

se colocam a partir das demandas sociais, políticas e econômicas das classes 

e setores sociais em relação às instâncias que intervém no cotidiano das 

práticas sociais, dilemas que sendo travejados pelo Estado, conformam uma 

tensionalidade, produto de relações conflituosas entre as classes sociais 

existentes, de suas lutas e da correlação de forças entre elas. 

 

                                                   
 
168 Salientamos na apresentação do Código vigente que o interesse principal na reformulação 
do código radica na necessidade da categoria de plasmar nele as exigências prioritárias do 
exercício profissional em face a uma realidade mutante. Isto, ao nosso critério, 
contraditoriamente, remete a reatualizar o Código e procurar adaptá-lo aos novos tempos que 
demandam maior abertura e flexibilidade por parte da corporação, dando ênfase ao mercado 
de trabalho. Não se pretende neste caso, uma relação necessária dos aspectos ético-morais 
engajados com os aspectos sócio-políticos. 
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Esses dilemas constituem a base das formulações e reformulações 

ético-morais e ídeo-políticas que colocam na ordem do dia, a necessidade da 

revisão crítica do Código de Ética. Portanto, este processo deve incluir a 

participação da maior quantidade de profissionais da categoria, isto diz respeito 

a sua legitimidade, a maturidade do conjunto, ao interesse pelas problemáticas 

complexas e pela interpretação das mudanças profundas que nas diversas 

esferas da sociedade vivemos na atualidade. A transcendência e as 

implicações sociais que o Código de Ética contém para o exercício profissional 

demandam do profissional este compromisso, que não fica só neste aspecto, 

senão que abrange a população usuária das políticas públicas nos diversos 

espaços sócio-ocupacionais onde atuamos, suas lutas, seus interesses e os 

mecanismos para atender suas demandas e possibilitar uma real mudança de 

suas condições de vida, que no ‘jargão profissional’ comumente se denomina 

como transformação social169, que tão quotidianamente fazemos menção na 

nossa formação acadêmica e no exercício profissional. 

 

Há que se ter claro que uma revisão crítica do Código se constitui num 

processo pleno de contradições, onde as diferenças e discussões são 

necessárias para avançar na construção de um projeto profissional que seja 

representativo do conjunto da categoria de assistentes sociais da Costa Rica 

que, imersa na atual conjuntura onde se reforça a idéia do individualismo 

possesivo liberal, de valores de consumo no mercado, de ‘laissez-faire’, de 

(neo)corporativismo burocrático, deve divisar novas estratégias de trabalho 

para fortalecer-se no âmbito societário. 

                                                   
169 Distinguir ambos termos transformação e mudança, é necessário, para evitar a confusão 
conceitual entre eles. Distinguimos as ‘transformações sociais’ como condições macro-
societárias que afetam o modo de produção constituído e que atinge a diversas expressões 
sociais, políticas, econômicas e culturais; por outra parte, o termo ‘mudança’ é conceituado 
como uma alteração das condições singulares e particulares de indivíduos e coletivos sociais, 
que não chegam a afetar macroscopicamente a sociedade em sua totalidade. Para uma 
distinção precisa sobre ambos termos cf. Netto in Bonetti et alii, 1996:23-24. 
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3.4.1. O Código de Ética profissional da Costa Rica de 1998. 

 

Com relação ao Codigo de Ética vigente, este documento foi revisto a 

partir de 1997170, pelo Tribunal de Ética, sendo aprovado na Assembléia Geral 

do 25 de setembro de 1998. É de salientar que o Código foi redigido pelo 

próprio Tribunal de Ética171, com o parecer e a consulta feita ao conjunto da 

categoria (nos referimos principalmente à Assembléia Geral para sua 

aprovação e posterior entrada em vigência). Porém, segundo nosso 

entendimento, não se deu um processo de discussão amplo. Pressupomos que 

esta situação tivera ocorrido pela escassa mobilização que ainda persiste no 

debate deste tipo de temáticas e pela falta de referenciais ídeo-políticos para 

determinar o significado da ética e suas implicações na prática profissional. 

 

Concomitantemente, é sabido da escassa produção teórica no Serviço 

Social sobre a ética profissional, o que não tem sido impedimento para que a 

categoria estabeleça as bases ético-morais que direcionam o exercício 

profissional, as quais, como veremos, se encontram amparadas sob diferentes 

supostos teórico-filosóficos, principalmente nos fundamentos tradicionais 

sinalizados no capítulo anterior. Desde esta perspectiva, o Codigo de Ética do 

Serviço Social da Costa Rica perpassa por uma série de postulados e 

princípios que se consideram inerentes à profissão desde seus orígens, 

portanto, assim pensados, se encontrariam inseridos nas práticas sociais 

                                                   
 
170 É bom lembrar que a conjuntura histórica que corresponde à revisão e aprovação do Código 
atual, se realizou no marco da situação de corrupção e desvio de dinheiro público do “Fundo de 
Desenvolvimento e Assinações Familiares” (FODESAF), que se deu a conhecer publicamente 
no ano 1997 quando os principais funcionários que administravam esse fundo desviaram a 
verba pública para operar no sistema financeiro internacional. Neste processo, muitos 
assistentes sociais foram requisitados pelos órgãos correspondentes para determinar o grau de 
envolvimento e as condições em que realizavam suas funções, seja como empregados 
terceirizados (através de associações ou de ONG’s) ou diretos do próprio programa, todos 
pagos com orçamento do FODESAF. 
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cotidianas que dão sustento e legitimidade ao exercício profissional. Deve 

tomar-se em consideração que este pressuposto impede a categoria de 

conceber a ética como um processo em constante mudança em face da 

complexidade das transformações da sociedade capitalista na atualidade. 

Observamos que, assim vista, a ética tende a se reificar, o que favorece que 

seus princípios sejam considerados como eternos e imutáveis. Isto coloca uma 

grande distancia entre o profissional e a ética e impede que se objetive, no dia 

a dia, seu acatamento imperativo para o conjunto da categoria. Dado que um 

dever que apela à um tipo de moral abstrata, dificilmente, pode ser 

implementado quando se afasta da realidade concreta. 

 

Para efeitos da análise levantamos aqueles aspectos centrais do Código 

de Ética, explicitando a perspectiva ídeo-política e filosófica que subjaz, 

abordando nossas considerações baseadas nas diversas expressões e 

condições que, a partir do próprio documento, informam a direção social da 

categoria. 

 

O Código de Ética está subdividido formalmente da seguinte maneira: 

uma apresentação pelo tribunal de Ética encarregado da tarefa de elaborar e 

redigir o texto base, uma introdução e nove capítulos contendo aqueles 

relativos aos deveres e responsabilidades, até aspectos de ordem 

procedimental, de sanções, de modificações e de vigência do mesmo. 

 

Como parte da exposição de motivos do Código, as autoras 

estabelecem, na introdução do documento, uma caraterização que demarca a 

ética profissional em Serviço Social, a qual constitui: 

 

“As formas de ação permanente que assumem os profissionais em 
Serviço Social no seu agir profissional, que se derivam da moral social e 
se vinculam com os princípios e valores da profissão. São pautas de 
comportamento humano que proporcionam um modo de vida essencial 

                                                                                                                                                     
171 É mister aclarar que a autoria do Código é responsabilidade dos membros do Tribunal, eles 
elaboraram o documento, e cedem os direitos autorais ao Colégio Profissional no momento de 
sua aprovação por parte da Assembléia Geral da categoria. 
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aos assistentes sociais, dentro dos limites do exercício prático da 
profissão” (Introdução ao Código de Ética de 1998). 

 

Numa primeira aproximação, em face desta definição, se observa que o 

momento singular está constituído por essas “formas de ação” no agir 

profissional (processo que se dá na cotidianeidade), que ao serem derivadas 

da moral social se elevam ao momento da universalidade, quer dizer a moral 

social é concebida como universal; e nesse sentido, os princípios e valores da 

profissão são considerados como as particularidades que medeiam ambos 

momentos. A dificuldade objetiva deste procedimento é que os princípios e 

valores são extraídos da própria moral social (que é anterior, superior e 

exterior) e não do processo real do exercício profissional (tomado em seu 

movimento imanente), que sendo assim, é negado como momento positivo de 

fundamentação ética. 

 

Desde a perspectiva tradicional, se assume no exercício profissional a 

prática dos valores morais como algo dado e imutável para o conjunto da 

categoria. Esta prática é determinada em função de interesses universais; quer 

dizer, valido tanto para o homem singular quanto para o homem em geral, sem 

considerar o momento histórico particular da sociedade capitalista, suas crises 

e conjunturas que propiciam mudanças e alterações na dinâmica contraditória 

das diversas esferas da vida. A partir de uma intervenção profissional no 

cotidiano, esta é tomada como uma forma de ação modelada e modeladora de 

cunho educativo, que incorpora “em si mesma” os princípios e valores éticos 

que se derivam da moral social (a qual, por ser concebida como uma essência 

universal, válida para todo o gênero humano, em todo tempo e espaço, se 

apresenta formal e idealmente como dominante e hegemônica na 

cotidianidade). 

 

É assim que, neste jogo, se transforma a ação profissional num bem 

moralmente desejado, sendo esvaziado do seu conteúdo real. Este conteúdo 

real na sociedade capitalista, de forma geral, se expressa nas refrações da 

“questão social”, produto da dinâmica contraditória capital X trabalho. “Assim, a 



www.ts.ucr.ac.cr 159 

consideração moral da ‘questão social’ é uma proposta político-ideológica 

oculta pelo discurso ético” (Barroco, idem:82), dado que não contempla as 

mediações a partir da prática profissional no cotidiano, as determinações da 

sociedade capitalista historicamente datada e as lutas de classes que são 

vistas desde o viés moralista como propiciadoras de “desordem” social. Todos 

estes aspectos interferem de forma contraditória na própria constituição da 

profissão, que como expressão das relações sociais capitalistas, intervém nas 

refrações da “questão social”, no bojo do confronto entre as classes e destas 

com o Estado, através do seu exercício profissional. Este, contribui 

contraditoriamente com a reprodução das relações sociais e em alguns 

períodos históricos, inclusive, fomentou um tipo de tratamento moralista na 

atenção das seqüelas da “questão social” que eram tomadas como 

problemáticas específicas de indivíduos, grupos e comunidades, esvaziadas 

das condições macroscópicas do sistema societário. 

 

Neste sentido, ao serem elevadas como pautas de comportamento 

humano que demarcam o modo de vida essencial dos profissionais, as regras 

morais são colocadas como normas universalizáveis (essenciais) e por 

suposto, aqueles princípios e valores que as sustentam, se abstraem do 

cotidiano e se tornam categorias transcendentais. Deste modo, perdem seu 

significado ontológico e se conceituam desde uma perspectiva metafísica, 

como ideais absolutos e imutáveis, através do tempo e espaço172 Se desde 

uma perspectiva tradicional, as regras morais permitem que se imponha sua 

“obrigatoriedade173” em face dos limites do exercício profissional, 

                                                   
 
172 Daí que esta visão extrapola o âmbito profissional, e na cotidianidade das relações sociais 
os assistentes sociais sejam “admirados” pelas qualidades “específicas” de estarem atentos a 
querer ajudar o próximo, como pessoas boas, de bons costumes e tradições morais: “Estamos 
para servir”, esta parece ser a “representação social” do profissional, que muitas vezes é 
confundida com parte da nossa identidade, e de tal forma assumida, que “sacraliza” nosso 
exercício profissional. Isto se espera da auto-representação de um profissional do Serviço 
Social? Essa é a visão que as pessoas tem da profissão? Isto é identidade atribuída pela 
tradição? Ou, é uma abstração da história que naturaliza a prática do Serviço Social como 
sendo parte da evolução da caridade e da filantropia? 
 
173 “A obrigação moral supõe necessariamente uma livre escolha. Quando esta não pode 
verificar-se (..) não é admissível exigir do agente uma obrigação moral, já que não pode 
cumpri-la. Mas basta a possibilidade de escolher livremente para que se dê tal obrigação. Nem 
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paradoxalmente, não contempla sua obrigatoriedade em face da vida particular 

de cada profissional. Ali pode acompanhar-se de outro tipo de valores 

diferentes ao conjunto da categoria. Mantém-se, assim, na aparência, a divisão 

entre a moral do profissional no espaço público (exercício profissional) e aquela 

que “pratica” na sua vida privada, na sua família, no espaço íntimo, onde ainda 

persiste a contradição de obrigações morais impostas, sem a necessária 

liberdade de escolha entre alternativas. 

 

No campo da vida particular ou, se se prefere, privada, se continua a 

acreditar na ‘suposta’ obrigatoriedade como parte dos costumes adquiridos no 

processo de formação individual do profissional. O que, no nosso entender, 

propicia sua reprodução como ideais éticos e valorativo -abstratos no âmbito 

público e privado, mantendo por demais a separação entre a moral pública e a 

moral privada, funcional à ordem burguesa, própria de visões segmentadas e 

fracionadas da realidade, onde não se consolida uma visão de totalidade. 

 

Nos aspectos introdutórios ao texto, se assume que na prática social os 

assistentes sociais “partem de uma visão antropocêntrica do ser humano, na 

qual tanto homens e mulheres adquirem um valor primordial no seu fazer 

científico pelo fato único de sua existência” (Código de Ética, 1998). Esta visão 

antropocêntrica diz respeito à visão humanista-naturalista que percebe o 

homem como eixo central da atividade profissional: “o homem é o centro e a 

meta final, última, de tudo o que existe no universo. A sua presença e atuação 

são imprescindíveis para o funcionamento do universo, é ponto de referencia e 

de comprovação de todos os valores” (Giles, 1993:5). Nesta perspectiva se dá 

a defesa da dignidade e da integridade da pessoa humana. Uma defensora 

desta visão destaca que “o homem como fim em si mesmo, possui um valor 

intrínseco independente de sua condição racial, religiosa, política, de classe, 

                                                                                                                                                     
toda liberdade de escolha possui uma significação moral e traz consigo, por si só, uma 
obrigatoriedade moral” (Sánchez, 1996:156). “A obrigação moral, portanto, deve ser assumida 
livre e internamente pelo sujeito e não imposta de fora. Se acontece o último caso, estaremos 
diante de uma obrigação jurídica ou diante de outra pertencente ao trato social”(ibidem:157). 
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ideológica, social e econômica e tem direito a uma vida digna” (Echeverría, 

1984:1). 

 

Como se pode observar, trata-se de um ser “humano abstrato”, 

possuidor de uma pretensa “universalidade”, esvaziada de suas características 

particulares. Faz-se dele um ser único e imutável, fora de qualquer contexto 

humano no qual se insere, onde, é claro, interagem todas as condições reais 

que ele possui (etnia, raça, classe social, visão de mundo etc). O homem real 

imerso nas condições concretas de uma sociedade historicamente datada (a 

sociedade capitalista) com as implicações que nela existem, não pode ser 

esvaziado de suas peculiaridades, dado que estas lhe imprimem sua condição 

e características como ser social historicamente construído. Neste sentido, a 

partir de uma fundamentação ontológica, em consonância com a perspectiva 

sociocêntrica, podemos visar sua constituição como ser social no marco das 

relações sociais burguesas, e analisar as possibilidades concretas de 

afirmação de uma ética voltada para a construção de uma outra sociabilidade, 

que projete a superação das condições que subjugam o ser humano nesta 

sociedade. 

 

Um outro aspecto que as autoras ressaltam na introdução é a disposição 

de fundamentar o desempenho profissional de acordo com os valores expostos 

na Constituição Política da República (que data de 1948), sendo estes: a 

democracia, a liberdade, a igualdade, a eqüidade e a justiça social (Introdução 

do Código, 1998). Estes valores, incorporados no código de 1991 e mantidos 

no atual, estabelecem um reconhecimento da sua importância para a 

sociedade costarricense. Estes devem ser assumidos imperativamente pelos 

assistentes sociais. Neste sentido, sua expressão formal deixa de ser um mero 

indicativo e passa a ser imperativo, correspondendo aos profissionais sua 

defesa irrestrita. 

 

No transcurso desta análise se há de expor suas implicações reais para 

o conjunto da categoria e as condições que assumem no exercício profissional, 
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dado este caráter imperativo do Código, que, como se sinaliza na introdução, 

“estabelece a normativa ética capaz de dirigir a atividade profissional 

quotidiana dos assistentes sociais na Costa Rica. Contendo disposições éticas 

para orientar a ação social dos profissionais, que devem ser acolhidas e 

respeitadas por todos os membros colegiados, dando fé ao compromisso 

jurado, sério e solene de cumprir com os princípios e deveres da profissão” 

(idem, 1998). 

 

Mas, de que forma se introduzem estes valores no código? Quais são as 

expressões concretas que definem cada um desses valores? Como se inter-

relacionam com os princípios explicitados no código? Como se configuram 

estes princípios e valores no Código de Ética profissional? 

 

Como vimos argumentando, estes se configuram como parte da visão 

tradicional da ética que constitui a profissão no âmbito da sociedade capitalista, 

o que nos permitirá demonstrar que a expressão positiva deles desemboca na 

constituição de uma ética atrelada à racionalidade formal-abstrata, onde se 

ressalta a fixação de valores e princípios imutáveis, metafísicos no Código de 

Ética através de regras, deveres e direitos que, na prática profissional, se 

constituem como “dever ser” e que se orientam funcionalmente à ordem 

burguesa. 

 

Para abordar criteriosamente esta questão, delimitaremos esta análise 

com relação ao conteúdo normativo -formal dos capítulos, fazendo uma 

descrição sumária e destacando seus elementos centrais e pontos críticos, o 

que nos permitirá estabelecer as pistas para corroborar o argumento de que a 

direção social da profissão também vem sendo compelida à funcionalidade da 

ordem burguesa dentro das condições do sistema do capital. 

 

No capítulo primeiro do Código, denominado como “Dos Deveres 

Fundamentais”, se dedicam quatro artigos, sinalizando-se no artigo primeiro o 

fato de que no exercício da profissão o cumprimento das normas é de caráter 
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obrigatório, de acordo com o sinalizado na lei de regulamentação profissional. 

A sua aplicação se fará sem prejuízo de outras normas jurídicas superiores (art. 

2). Contudo, nenhum profissional pode alegar desconhecimento, costume ou 

prática contrária relativa ao código e de qualquer outra normativa que atinja o 

exercício da profissão (art. 3). Por último, estabelece o dever de informar às 

autoridades sanitárias sobre qualquer pessoa portadora de doença de 

declaração obrigatória de acordo com as leis do país (art. 4). 

 

Sob o amparo da obrigação e do dever se conforma este capítulo, 

inserido no respeito à lei e à autoridade instituída no próprio código e daquelas 

juridicamente superiores. Instaura-se, desta forma, a defesa da legalidade 

vigente no país. Todo o arsenal de normas que se sinalizam a partir daqui 

respondem a esta visão formal. Qualquer tipo de mudança que fuja destes 

parâmetros será considerado como contrária aos interesses da profissão e dos 

valores da sociedade costarricense. Enquanto os valores de democracia, 

liberdade, igualdade, eqüidade e justiça social perpassam estes ‘deveres 

fundamentais’ podemos perceber que seus limites estão nos marcos da ordem 

burguesa, nos termos da legalidade vigente e da sua sociabilidade. O 

questionamento possível há que realizar-se dentro desta condição, com a 

finalidade de melhorar sua dinâmica e configuração, que se apresenta, em face 

do indivíduo, mediada pelas instituições sociais públicas e privadas174. Daí que, 

convenhamos, são deveres que reproduzem as condições postas pela ordem 

social, sem tomar em consideração suas contradições e antagonismos de 

classes, demarcando claramente o respeito à legalidade e à hierarquia da 

autoridade instituída. 

 

O capítulo segundo, referido às “Responsabilidades na Prática 

Profissional”, contém 27 artigos (5 a 31), e, neste aspecto é o mais 

desenvolvido, o que evidencia a preocupação de orientar moralmente a prática 

                                                   
174 Instituições históricas e tradicionais como a família, a igreja (contando as diversas 
manifestações religiosas), e as corporações-instituições intermediárias entre o Estado e o 
indivíduo social, se configuram entre as que se sobressaem mais como base da sociedade e se 
apresentam frente ao indivíduo social como imutáveis e absolutas. 
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como eixo central do código. Ele abrange desde os princípios éticos até formas 

disciplinares e de controle social. 

 

Os princípios éticos que direcionam o Código são enunciados no artigo 

sexto do documento, sinalizando que se desprendem do valor da dignidade da 

pessoa, a saber: 

 

a- Procura da eqüidade da ação de boa fé, livre de preconceitos e 

arrogâncias. 

 

b- Aceitação das diferenças culturais, étnicas, credo político, religioso, 

gênero e opção sexual. 

 

c- Respeito ao direito da autodeterminação que tem todo ser humano, 

promovendo-o para que tome suas próprias decisões e assuma suas 

responsabilidades. 

 

d- Aceitação do dever profissional de trabalhar em prol da igualdade de 

oportunidades para todos os membros da sociedade costarricense. 

 

e- Auto-responsabilidade, dignidade e honestidade em toda a sua 

atuação profissional e individual. 

 

f- Procura do bem comum, o qual tem supremacia sobre o bem 

individual. (Art. 6, Código de Ética, 1998) 

 

Uma análise pormenorizada de cada um destes princípios permitirá 

revelar seu caráter e funcionalidade. Neste sentido, indagaremos como se 

explicita a relação entre os valores e princípios que são incorporados no 

Serviço Social costarricense. Estes correspondem aos elementos perante os 

quais o profissional estabelece idealmente sua prática interventiva e constituem 

um guia de comportamento. Se supõe que em cada ato que executa está 
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incluído cada um desses princípios como condições morais que o orientam no 

seu fazer profissional. 

 

Em primeira instância, esta declaração de princípios mostra a presença 

da filosofia neotomista, em cuja natureza se fundamentam e que se encontram 

presentes desde a perspectiva ética tradicional, principalmente no que diz 

respeito a dignidade da pessoa e a busca do bem comum, mas também estão 

expressos outros componentes filosóficos de doutrinas políticas como o 

liberalismo clássico (em sua visão eticista), principalmente quando se refere à 

trabalhar em prol da igualdade de oportunidades e da auto-responsabilidade 

individual. 

 

Com relação ao primeiro princípio enunciado “Procura da eqüidade da 

ação de boa fé, livre de preconceitos e arrogâncias”, este princípio está 

direcionado pelo caráter voluntarista da ação. Neste sentido, se observa como 

cada ação que realiza o assistente social esta baseada na intenção da boa fé, 

com o que se resgata o caráter moral do ato, quer dizer, o próprio ato incorpora 

uma avaliação moral da eqüidade, que é abstraída da condição cotidiana do 

ato que se apresenta como unilateral e padronizado, onde se deixa de lado a 

suas múltiplas determinações e complexidade, não só do ato em si, senão 

também das condições sociais, econômicas, políticas e culturais. O ato moral 

se apresenta com seu caráter subjetivo: motivos, consciência do fim e da 

decisão pessoal voluntária de procurar a eqüidade da ação de boa fé. O ato 

moral deixa de lado seu caráter objetivo que transcende a consciência, relativo 

ao emprego de determinados meios, resultados e conseqüências (Sánchez, 

1996:64), o que evidencia uma racionalidade de corte subjetivista e 

instrumentalista sem questionar os meios. 

 

O segundo princípio é o referente à “aceitação das diferenças culturais, 

étnicas, de credo político, religioso, de gênero e opção sexual”. Este significa 

um avanço, no que diz respeito à incorporação de alguns dos direitos humanos 

fundamentais. Destaca-se pela aceitação da diversidade na conformação do 



www.ts.ucr.ac.cr 166 

humano-genérico. Este princípio pode ser interpretado de múltiplas formas, 

porém, se enfatizará uma dupla condição, que dependendo da intencionalidade 

ídeo-política, produz diferentes resultados. 

 

Numa primeira condição este princípio se mostra unilateral e vertical em 

relação à forma como se desenvolve no exercício profissional. Se se assume o 

princípio na medida em que o assistente social (tecnicamente qualificado) se 

coloca como detentor da aceitação das diferenças: “eu aceito a sua condição 

como ‘sujeito de intervenção’ e portanto lhe transfiro a possibilidade de acesso 

ao bem social determinado pelo Estado”, desde este ângulo, se coloca o 

princípio como obediência à autoridade do profissional em relação ao usuário, 

que é concebido como pessoa digna de atenção. 

 

Por outro lado, e em contraposição a esta visão, para enfrentar essa 

forma de encarar o princípio, se deve trabalhar no sentido de aceitar aquelas 

diferenças básicas como possibilidade de que o profissional estabeleça uma 

relação democrática com os usuários, onde se resgata a convivência social no 

âmbito individual e privado, no cotidiano da intervenção social; a dimensão 

ética assume, assim, um caráter particular, privilegiando o valor da liberdade, 

dado que se reconhece o profissional, a si próprio e ao usuário como indivíduos 

sociais com direitos e preferências diversas, onde não se nega o confronto que 

está presente pela mesma heterogeneidade das condições de cada indivíduo e 

da sociedade. 

 

O terceiro princípio assinala o “Respeito ao direito da autodeterminação 

que tem todo ser humano, promovendo-o para que tome suas próprias 

decisões e assuma suas responsabilidades”. Sobre este princípio, baseado no 

direito do usuário de fazer sua própria escolha, pressupõe a liberdade de 

decidir e de agir, tomando em consideração que o usuário deve conhecer seus 

próprios recursos e da comunidade, potencializar suas condições e 

possibilidades sem criar dependência, respeitando a dignidade da pessoa 

(Kisnerman, 1983:69). A crítica comum que se faz a este princípio é que se 
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desvirtua para um ‘deixar fazer - deixar passar’ ou que se deixa ao usuário 

fazer o que queira ou deseja, típico da visão liberal, isso desde essa visão 

implicaria uma falta de responsabilidade social com relação aos usuários. 

Neste sentido a autodeterminação alude a responsabilidade do individuo para 

tomar as decisões mais adequadas e/ou corretas para seu sucesso ou 

fracasso. Com essa indicação se pretende invocar este princípio como válido 

para o exercício profissional, ainda que expresse a ambigüidade da ausência 

de compromisso com relação ao usuário. 

 

O primeiro problema que se apresenta é que este princípio se destaca 

pelo caráter antropocêntrico e individualista que se coloca como caraterística 

inerente do ser humano tomado como universal, não destacando a sua 

necessária condição social, quer dizer, deixa de perceber, intrinsecamente, a 

imbricação entre o indivíduo singular e o coletivo, que para nosso entendimento 

se constitui, ontologicamente como ser social. Neste sentido, a individualidade 

e a sociabilidade representam uma unidade na diversidade, que se produz e 

reproduz em condições sociais determinadas historicamente. Isto nos leva a 

um segundo problema com relação a este princípio ético: sua validade 

universal. 

 

Se, como vimos assinalando, o direito da autodeterminação que tem 

todo ser humano para tomar suas próprias decisões e assumir suas 

responsabilidades perpassa a sua individualidade e se articula com a 

sociabilidade, não é possível conceber um indivíduo tomando decisões sem 

que estas afetem a outros, seja de acordo com as condições determinadas e 

específicas, históricas e socialmente datadas. Em muitos sentidos é possível 

confundir esta autodeterminação com o princípio da liberdade no sentido 

liberal: “minha liberdade (‘autodeterminação’) termina onde começa a do outro”. 

Neste sentido, é possível perceber que este princípio da autodeterminação 

contém uma visão de ‘ser humano’ bastante abstrata, dado o caráter que a 

própria autodeterminação assim definida, assume em termos ideais. 
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Na sociedade capitalista, com todas as suas determinações e 

contradições fundantes, este princípio restringe o ser social a tomar decisões 

no âmbito das condições histórico-sociais em que se desenvolve, seja por sua 

inserção de classe, etnia, gênero, opção sexual dentre outras, seja pelo seu 

caráter universal, que como princípio ético-moral perde validade, na medida em 

que o indivíduo social não transcende à liberdade plena como valor ético. 

Assim, neste outro patamar, radicalmente distinto, lhe possibilitaria sua plena 

expansão, dada sua consciência elevada ao humano-genérico175. 

 

O quarto princípio é da “Aceitação do dever profissional de trabalhar em 

prol da igualdade de oportunidades para todos os membros da sociedade 

costarricense”. Se fundamenta nos valores da igualdade, da eqüidade e da 

justiça social, porém sua condição é restrita para o âmbito das oportunidades, 

quer dizer, nem todos teremos acesso à elas. No exercício profissional 

podemos reconhecer que a população usuária de nossa intervenção se 

destaca por uma série de características e condições particulares (daí a 

necessária pesquisa para determinar o perfil da população carente e em 

condições de pobreza e daqueles que freqüentam ou recorrem às instituições 

onde se implementam serviços sociais). Entendemos que isto reflete uma 

inserção de classe social subalternizada, de modo que este princípio se 

assume como idôneo para brindar oportunidades à aqueles que não tiveram ou 

não tem acesso aos recursos sociais públicos. Assim entendido, se mostra 

como restrito à população necessitada desses recursos, ou seja, às classes 

subalternizadas da sociedade capitalista, atingindo desta maneira seu suposto 

sentido universalista, como já temos mencionado, o caráter do Estado como 

sendo o encarregado de brindar essa “igualdade de oportunidades”, dentro de 

                                                   
175 Este patamar abre caminhos e possibilidades para adquirir a consciência da liberdade como 
um valor ético central e reconhecer as demandas sócio-políticas a ela inerentes, como são a 
autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Como bem se destaca 
no Código de Ética dos Assistentes Sociais do Brasil, para atingir a consciência da liberdade, 
podemos dizer, de acordo com Barroco que: “Contraditoriamente, é o desenvolvimento das 
forças produtivas no capitalismo que coloca a possibilidade de o homem ter consciência da sua 
capacidade de ser livre. Um dos elementos que mostram a tensão entre a consciência da 
liberdade e a existência de barreiras objetivas para a sua realização é dado pela contradição 
entre a lógica da desigualdade, própria das relações sociais capitalistas, e o discurso da 
igualdade e da liberdade” (Barroco. In: Bonetti et alii, 1996:77). 
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uma racionalidade burocrático-formal, na realidade equipara o exercício 

profissional como sendo o meio pelo qual se estende essa suposta “igualdade 

universal” para todo o conjunto da sociedade, sem distinção de classes sociais, 

nem da exploração e da dominação de uma classe em detrimento das outras. 

 

Com relação ao quinto princípio o da “Auto-responsabilidade, dignidade 

e honestidade em toda a sua atuação profissional e individual”, este reflete 

determinações que de algum modo vimos destacando. Salienta-se o caráter 

moralizador da atividade profissional, onde predomina uma visão formal e 

subjetiva dos conceitos morais, que eleva conceitos socialmente construídos 

para princípios morais imutáveis e a-históricos, o que contribui a reproduzir, 

subjetiva e objetivamente, a ideologia dominante na intervenção profissional. 

 

O sexto princípio se refere a “Busca do bem comum, o qual tem 

supremacia sobre o bem individual”. Este princÍpio claramente retomado da 

tradição neotomista, deve ser analisado através de seu conceito chave do bem 

comum. Para melhor entender este conceito, no sentido tradicional do termo, 

citamos Vieira, que o entende como um “Conjunto de condições concretas, de 

ordem material, intelectual, espiritual, moral e institucional, que permite aos 

membros de uma comunidade atingir a um nível de vida compatível com a 

dignidade da pessoa humana” (Vieira,1981:22). 

 

Por sua parte, considerando a influência que o filósofo neotomista 

Jacques Maritain teve na incorporação deste conceito na perspectiva ética das 

profissões. Ele destacava que o bem comum deve ser entendido na vida civil 

(política) como um fim último, “mas um fim último em sentido relativo e em certa 

ordem, não o fim último absoluto. Esse bem comum estará perdido se se fechar 

em si mesmo, porque, por sua própria natureza, visa estimular as finalidades 

mais altas da pessoa humana. A vocação da pessoa humana para bens que 

transcendem o bem comum político está incorporada na essência do bem 

comum político” (Maritain, 1952:173). 
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O autor faz uma diferença entre sociedade política como um todo e o 

Estado como uma parte desse todo, que ele destaca como a mais importante. 

A sociedade política tende a um “bem humano concreto e total – o bem 

comum” (Idem: 19) E destaca que este se carateriza da seguinte forma: 

 

“O bem comum não é apenas a coleção de haveres e serviços públicos 
que a organização da vida comum pressupõe, a saber: uma condição 
fiscal sadia, uma poderosa força militar, o corpo das leis justas, dos bons 
costumes e das instituições sabias que fornecem à sociedade política a 
sua estrutura, a herança de suas grandes evocações históricas, seus 
símbolos e suas glorias, suas tradições vivas e seus tesouros culturais. 
O bem comum inclui também a integração sociológica da toda 
consciência cívica, – virtudes políticas e senso da lei e da liberdade –, 
de toda atividade, – prosperidade material e riqueza espiritual –, de toda 
sabedoria hereditária operando de modo inconsciente, da retidão moral, 
da justiça, da amizade, da felicidade, da virtude e do heroísmo nas vidas 
individuais dos membros do corpo político. Na medida em que todas 
essas coisas são, até certo ponto, comunicáveis, revertendo a cada 
membro, ajudando-o a aperfeiçoar sua vida e sua liberdade como 
pessoa, constituem elas a boa vida humana da multidão”(Maritain, 
idem:21-22). 

 

É evidente que nesta concepção de bem comum radica numa visão que 

se afasta dos condicionamentos econômicos da sociedade capitalista, das 

diferenças de classe, da exploração do trabalho e da riqueza socialmente 

produzida e apropriada por uma parte do todo. Fica clara a falta desta visão ao 

longo da citação. Contudo, o autor diferencia a sociedade política do Estado, 

este se dedica a fomentar o bem comum, a manutenção da lei e da ordem e a 

administração dos negócios públicos. “O Estado é uma parte que se 

especializa no interesse do todo.(...) O Estado é apenas uma instituição 

autorizada a usar do poder e da coação, é constituída por técnicos e 

especialistas em questões de ordem e bem-estar público, em suma um 

instrumento ao serviço do homem” (Maritain, idem: 22-23). 

 

Na sociedade burguesa onde prima a base da propriedade privada, a 

busca do bem comum reflete a sua inconsistência e paradoxo como princípio 

ideal. Este se constitui como discurso ideológico em face das contradições 

inerentes às relações sociais capitalistas, onde impera a exploração/dominação 
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de classe, que impede os indivíduos sociais de atingirem patamares de vida 

onde sejam compatíveis a dignidade, a igualdade e a liberdade humana, dado 

que aceita o “bem comum” dentro dos limites da ordem social. Este princípio 

ético expressa o caráter da retórica que predomina no discurso ético de 

algumas correntes de pensamento social, que por seu apelo a ideais 

universais, esvaziam o seu conteúdo contraditório real, onde predomina um 

conteúdo metafísico e essencialmente imutável. 

 

Esses princípios sinalizados mostram claramente como se articulam as 

correntes do pensamento neotomista e da moral conservadora em face das 

condições históricas que, equivocadamente, destacam a profissão como 

herdeira da filantropia e da caridade, quer dizer, como uma continuidade 

daquelas formas de enfrentar as problemáticas sociais. Não se observa a 

diferença do surgimento de uma profissão com relação àquelas atividades. 

Sendo que é o Estado que no processo de modernização capitalista, dá o 

passo que contribui para consolidar a funcionalidade do sistema capitalista na 

era monopolista, o que permite criar o espaço para que se insira o tipo de 

profissional que se encarregue de atender as demandas das classes sociais 

subalternas que ingressam no cenário político como sujeito histórico que lutam 

e negociam as diversas demandas que surgem da dinâmica contraditória entre 

capital X trabalho. Para o que o Estado (como instituição – instrumento de 

classe, destinado ao consenso, poder e a coerção) se constitui como o espaço 

idôneo para levar adiante a tarefa de atenuar e de canalizar essas demandas. 

Este é o momento em que o Estado assume a função de intermediação, e 

neste sentido, adota a estratégia de confrontar as demandas como expressões 

fracionadas da nomeada “questão social”, através das políticas sociais. Em 

outras palavras, este processo cria as condições para a especialização e 

tecno-burocratização das funções no âmbito da esfera pública, onde se requer 

um profissional destinado a elaboração e execução terminal das políticas 

sociais. 
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Esta função do Estado (strito sensu) é colocada como uma função 

universal, onde o Estado, que congrega interesses particulares, supostamente 

representa os interesses da sociedade política no seu conjunto. Neste sentido, 

se constitui como a instituição idônea para estabelecer as “bases” do bem 

comum, quer dizer, aquele “conjunto de condições concretas de ordem 

material, espiritual, moral e institucional” em face dos indivíduos sociais. Daí 

que, sendo este princípio norteador das intenções do Estado, o profissional ou 

as profissões encarregadas de implementar suas políticas, incorporam este 

princípio como sustento de sua visão ética e ídeo-política, com a qual se 

transcende do nível técnico-operativo no horizonte da cotidianidade, para o 

âmbito de uma ética metafísica e abstrata que direciona o fazer profissional 

(que para o caso do Serviço Social tradicional é concebido como evolução da 

caridade e da filantropia, que já incorporava este princípio). Esta 

transcendência constitui a forma tradicional como o Serviço Social assume para 

si e reproduz de forma endógena este tipo de princípios imutáveis, que cria 

uma certa imagem da profissão e do profissional no coletivo social, que por sua 

vez, legitima o campo da intervenção social e percorre a cultura profissional 

tradicional. 

 

Desde essa perspectiva tradicional, dada a caraterística de ser uma 

profissão que se nutre do humanismo cristão e do conservadorismo moral, se 

considera como ‘natural’ que este tipo de princípios sinalizem os fundamentos 

éticos e orientem a intencionalidade do fazer profissional como sendo ‘imparcial 

e neutral’ em termos éticos e políticos, o que cotidianamente se mostra como 

impermeável em face das mudanças societárias e profissionais. 

 

Esta discussão sobre os princípios éticos da profissão na Costa Rica 

sendo relacionados aos valores da democracia, da liberdade, da igualdade, 

da eqüidade e da justiça social encontram seus limites e insuficiências no 

marco da ordem burguesa. Neste sentido, a preeminência dos valores, 

fortemente arraigados na “idiossincrasia” dos costarricenses, produto da 

hegemonia e da retórica das classes ‘donas do poder’, conformam 
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contraditoriamente, um leque de possibilidades de pressão e controle social, 

porém, dentro do marco de respeito da ordem democrática liberal 

historicamente constituída no país. Assim, se aprecia a importância que esses 

valores ainda mantém na visão sócio-política dos costarricenses (‘o ideário 

social’), os quais são defendidos como parte dos diversos interesses das 

classes sociais em presença, dos movimentos sociais da sociedade civil e das 

corporações ou associações profissionais, dentre outras formas de organização 

societária. 

 

Não obstante, consideramos que esses valores e princípios, da forma 

em que se encontram inseridos atualmente no Código, não representam mais 

que componentes abstratos imutáveis do nomeado “imaginário social” possível 

dentro da ordem, o que constitui uma visão conservadora das condições mais 

complexas da sociedade capitalista, quer dizer, os fundamentos da sociedade 

burguesa permanecem intatos, não se visa uma outra possibilidade além deste 

marco, onde se estabeleçam as bases ídeo-políticas que permitam uma outra 

leitura desses valores em consonância com a crítica das condições sociais, 

políticas e econômicas vigentes, que se mostram contraditórias e por demais 

submetem a maioria da população às profundas e complexas manifestações da 

“questão social”. 

 

Atualmente a direção social estabelecida pelo conjunto da categoria 

nessa dinâmica contribui para a reprodução dos valores intrínsecos à ordem 

burguesa, pois não se divisa na realidade social nem no fundamento ídeo-

político uma possibilidade de crítica superadora das condições fundantes das 

relações sociais capitalistas (clara expressão da crise dos projetos macro-

societários). Ainda, o intento de incluir os princípios da “busca do bem comum e 

da equidade” por exemplo, não constituem uma possibilidade concreta de 

colocar em xeque as bases da sociabilidade da ordem burguesa, pelo 

contrário, servem como construtos ideais e fenomênicos que demarcam uma 

certa “consciência humanista civilizadora” da vida em sociedade, através da 

racionalidade lógico-formal. Além do que, como vimos, a forma como se 
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colocam esses princípios não incorporam a dimensão econômica entendida 

como predominante (não exclusiva) na produção e reprodução material do ser 

social. Conforme destaca Lessa “é nela que se exprime de forma unitária, 

global, a necessidade originaria da reprodução social: a reprodução da própria 

vida” (Lessa, 1995:88). E, continua a reforçar esta postura, apoiando-se em 

Lukács, enfatizando que esse reconhecimento, da esfera econômica como 

momento predominante da processualidade social em seu conjunto, não 

equivale “a uma direta determinabilidade de todos os fenômenos sociais pela 

matriz econômica. Como argumenta o filósofo húngaro, a concretização 

particular das tendências de fundo, econômicas, do desenvolvimento social, dá 

origem a uma esfera fenomênica que muitas vezes não apenas diverge, mas 

está em forte contradição com a essência do devir humano do homem. Daqui 

também a argumentação lukácsiana de que essência e fenômeno são duas 

esferas igualmente reais, ainda que obviamente distintas, do ser” (Lessa, 

ibidem). 

 

Constata-se que os elementos consignados se reproduzem através de 

todo o código como conceitos que qualificam a conduta moral a ser assumida 

pelos assistentes sociais no exercício profissional. Pressupõem o ‘dever ser’ do 

profissional individual e do coletivo profissional. É importante observar como as 

normas e os deveres expressam esta qualificação ideal da moral176. Estas 

normas e deveres se sinalizam praticamente desde a introdução e estão 

presentes ao longo do Código. Destaca-se em diversas passagens normas que 

sinalizam o respeito à autoridade e as leis do país de acordo com “as normas 

éticas e princípios morais que regem a sociedade costarricense” (código de 

ética, art.5). As referidas à comportamentos de caráter fraternal, de respeito, 

prudência e solidariedade de uns para com os outros em consonância com o 

princípio de convivência pacífica , de harmonia, de tolerância e cooperação 

(idem, art.39). Sinaliza-se o compromisso, responsabilidade, dedicação 

pessoal, lealdade, confiança, honestidade e veracidade no trato com as 

                                                   
176 Que facilmente se debruça para o moralismo, entendido como “uma forma de alienação 
moral, pois implica na negação da moral como uma forma de objetivação da consciência 
crítica, das escolhas livres, de construção da particularidade” (Barroco, 2001:48). 



www.ts.ucr.ac.cr 175 

pessoas usuárias de serviços sociais (art. 15). Elas conformam alguns 

exemplos do que afirmarmos. 

 

Se, como vimos no capítulo primeiro, no processo histórico do país, a 

sociedade costarricense em suas diversas classes sociais, constrói valores e 

princípios e os reproduzem contraditoriamente (porque referidos a classes 

sociais antagônicas), ainda que a classe hegemônica estabeleça mecanismos 

de difusão de seus valores e princípios, de controle e de coesão/coerção 

“nacionais”, não se pode pensar que estes sejam aceitos por toda a 

sociedade177. Esta posição monstra o caráter metafísico atribuído às normas 

morais onde se concebe uma “consciência coletiva” que ‘rege’ a sociedade 

como sendo exterior e superior aos indivíduos. Não se explicita, pelo contrário, 

nem se menciona, a prioridade da crítica em face das condições sociais, 

políticas, econômicas e culturais existentes que aprofundam a pobreza, a 

desigualdade, a exploração, a violência, o preconceito, dentre outros. Sendo 

que o produto da crítica possibilitaria analisar os limites das escolhas entre 

alternativas de valor; em outras palavras, comportar-se fraternal e 

solidariamente dentro dos limites que regem a sociedade não supera, de jeito 

nenhum, a reprodução das condições postas pela ordem do capital (lembre-se 

que é parte das contradições da ordem, produzir a concorrência, a falta de 

solidariedade, o individualismo, a competição, o salve-se quem puder, a 

pobreza etc.) 

 

Contudo, o problema não consiste em comportar-se solidariamente nem 

desejar isto para uma categoria profissional como dever moral posto no código, 

mas nas possibilidades concretas de exercer essa escolha como alternativa de 

valor em função das necessidades sociais postas ao profissional como 

demandas da população usuária, produto das contradições entre as classes 

sociais nas conjunturas históricas e nas crises do sistema. Desde esta 

perspectiva, o valor se reproduz como parte da sociabilidade de cada indivíduo 

                                                   
177 O fato de que valores morais e ideologias de setores e classes dominantes se coloquem 
como universais e hegemônicas não implicam sua aceitação de ‘per si’ por parte das demais 
classes. 
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singular, que em condições e situações concretas pode apelar à necessidade 

de recorrer a este valor e/ou a outros para o seu interesse particular e/ou 

coletivo. Deixa de ser um valor abstrato e se constitui na sua concreticidade. 

 

Certamente, a reprodução de normas e valores “consensuais” ou aceitos 

pela maioria da sociedade diz respeito à reprodução da ideologia dominante 

que invade o cotidiano e atravessa o senso comum e as consciências dos 

indivíduos, inclusive das categorias profissionais. Porém, nos períodos de crise 

esta reprodução pode ser – e no mais das vezes é - transgredida pelos 

próprios indivíduos sociais, abrindo-se o espaço para o conflito social. Isto 

constitui na prática a possibilidade de criar e produzir outros valores, ainda que 

não atinjam o patamar de colocar-se como dominantes, dependendo das 

condições objetivas e da correlação de forças existentes. Com este aspecto 

estamos dizendo que desde a perspectiva da ética das profissões que vimos 

apontando, o compromisso deve ser com os valores178, que sendo construídos 

e assumidos na prática podem ser objetivados no próprio código. Desde esta 

perspectiva se conforma sua particularidade e sua historicidade, como passível 

de mudança no próprio devir histórico. 

 

Um outro aspecto que é sinalizado no código diz respeito ao dever dos 

assistentes sociais de ter certificações de capacitação e competência para 

exercer atividades que precisam de conhecimentos particulares no exercício 

liberal da profissão (art.8) não desenvolvendo atividades mediadas por 

elementos mercantilistas na relação profissional  (art.9,26), agindo com 

honradez e medida na cobrança dos honorários pelos serviços realizados, 

mantendo a sã concorrência e evitando a deslealdade para com outros 

assistentes sociais; devendo evitar a obtenção de benefícios pessoais de sua 

prática profissional. (arts. 16, 32, 40, 41,45). Também se assinala a 

                                                   
178 “Num Código de Ética, o compromisso deve ser com os valores e não com classes, grupos, 
indivíduos, isto é, não cabe num Código de Ética prescrever quem são os sujeitos portadores 
desses valores” (Barroco, In: Bonetti et alii, 1996:121). Cabe aos integrantes da categoria 
profissional posicionar-se e eleger aqueles valores que representem os interesses da maioria, 
‘a vontade geral’, a partir da discussão ampla, pluralista, crítica e da deliberação democrática 
produto da maturidade da categoria profissional. 
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preocupação pelo desenvolvimento de intervenções sociais transparentes, 

honestas e responsáveis, com a finalidade de evitar ações fraudulentas ou 

duvidosas (art.29). 

 

Neste sentido nos interessa resgatar dois aspectos que destacamos do 

código em vigor. O primeiro, que diz respeito ao exercício liberal da profissão e 

o segundo referente a não mediação de elementos mercantilistas e a ‘sã 

concorrência’. Chama a atenção que esses elementos estão intimamente 

relacionados, no sentido que a prática liberal da profissão está inserida 

diretamente no marco das relações capitalistas de produção, para tanto requer 

em sua dinâmica operativa adequar-se às condições do mercado (neste, 

indissoluvelmente, regem elementos mercantilistas), onde a venda de serviços 

profissionais se condiciona como outras tantas mercadorias, pelo seu valor de 

uso e pelo seu valor de troca. Sem penetrar a fundo nesta questão, só nos 

interessa sublinhar o caráter socialmente útil do exercício profissional, seja no 

âmbito público e privado, e a valoração moral (sã concorrência) que requisita 

para sua incorporação no âmbito das profissões liberais, como sendo uma 

profissão que põe em primeiro lugar o caráter humanista e civilizador no 

exercício profissional. O que, no nosso entendimento, reproduz uma ilusão 

romântica anticapitalista e eticista. Destarte, os artigos onde se fala em não 

mercantilizar o intercâmbio de recursos no exercício liberal da profissão 

demonstram uma contradição, pois, por uma parte, aceita a presença desse 

tipo de agente profissional inserido numa atividade privada onde rege a lei da 

oferta e da procura, o que requer um nível de especialização tal que permita ao 

profissional estabelecer suas condições na concorrência perante os outros, e, 

por outra, trata de “humanizar” a referida atividade, assinalando que não se 

deve criar mecanismos mercantilistas na relação com o usuário-cliente. É 

evidente o mecanismo que encobre o fetichismo da mercadoria179 e de como 

as relações sociais se obscurecem em relações entre coisas, alienadas entre 

si. Está mais que comprovado que o sistema do capital despreza àqueles que 

                                                   
179 Sobre o fetichismo da mercadoria cf. Marx, capítulo 1 d’O Capital. 
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não tem capacidade competitiva e sua lógica opera sob o fundamento do 

mercado. 

 

Também nos interessa sublinhar, para o caso da Costa Rica, que existe 

uma pequena proporção de profissionais que realizam este tipo de inserção no 

mercado de trabalho como ‘agentes particulares’180, pelo que o seu 

reconhecimento como exercício profissional ainda tem que ser avaliado, dado 

que são escassas experiências deste tipo, bem como a documentação 

existente. Contudo, reconhecer que este tipo de inserção no mercado de 

trabalho é possível para o assistente social implica salientar que este tipo de 

trabalho deve garantir uma renda mínima ao profissional, necessária para sua 

reprodução e satisfação das necessidades básicas. Sendo o mercado que 

direciona a compra – venda da força de trabalho, donde o âmbito privado 

reconhece esta relação necessária, ali se incorporam elementos mercantilistas 

que medeiam a relação contratual, e desta forma é uma incongruência 

assinalar o contrário. Se o que se pretende é controlar o exercício liberal da 

profissão, não acreditamos que este seja o melhor caminho, porque nega a 

realidade das relações sociais capitalistas181. Lembre-se que o código é 

apenas um instrumento imperativo no qual se expressam valores e conteúdos 

operativos que os objetivam, pelo que suas implicações na prática direcionam 

                                                   
 
180 Por evidências empíricas se sabe que o exercício liberal da profissão na Costa Rica ainda é 
pouco explorado, porém existe um pequeno número de profissionais que realiza este tipo de 
trabalho, em condições ainda pouco investigadas. Não se deve confundir esta prática com 
formas de contratação temporárias, por tempo determinado, dado que o exercício liberal é uma 
relação entre o profissional singular registrado (ou como uma equipe, consorcio) e um cliente 
contratante do serviço, que pode ser também um indivíduo ou uma empresa, onde a venda de 
serviço deixa em liberdade os ‘agentes’ participantes do processo. Esta relação é regulada pelo 
contrato. Certamente um exercício liberal da profissão, com essas características não é 
freqüente no país. Um outro tipo de inserção no mercado de trabalho é através de ONG’s e 
organizações privadas de caráter social onde o vínculo empregatício difere da prática liberal 
radicalmente. 
 
181 Desse modo, o Código se constitui como ‘uma ‘potência moral’ que instiga nos indivíduos o 
respeito e a disciplina, uma leitura assim leva à manutenção da ordem. Isto é “uma leitura da 
moral como esfera autônoma a exercer uma pressão exterior sobre os indivíduos na 
perspectiva de um comportamento adequado, e, em função disso, com capacidade para dirimir 
os conflitos, coibir os abusos individuais, pondo fim ao ‘estado de anomia’ na sociedade” 
(Sales. In: Bonetti et alii, 1996:111). 
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socialmente os profissionais inseridos na divisão sócio-técnica do trabalho, seja 

em qualquer âmbito público e privado de intervenção do exercício profissional. 

 

Também se sinaliza que os profissionais “devem abster-se de participar 

na atenção de problemas sociais quando sua situação pessoal lhe dificulte 

abordar cientificamente os fenômenos sociais” (art. 10). Assim mesmo se 

destaca que os assistentes sociais devem abster-se na utilização de “métodos 

e modelos em Serviço Social que ponham em risco os sujeitos de intervenção 

ou se transformem, por si mesmos, em fins” (art.28). 

 

Com relação à questão da abordagem ‘científica’ dos fenômenos sociais 

se destaca a influência da teoria positivista em relação a concepção de ciência 

que perpassa pelo seu caráter ‘objetivo e neutro’. Certamente temos uma 

discussão que se afasta do nosso objeto de estudo, enquanto o conceito de 

ciência e, sobretudo, de ciência social182. Porém, nos interessa destacar o fato 

de que, sendo a profissão condicionada pela divisão sócio-técnica do trabalho, 

o caráter pretensamente ‘científico’ de sua intervenção seria como parte de um 

recorte ‘especial’ do fenômeno social, onde o assistente social pode 

estabelecer seu conhecimento ‘teórico-científico’ para abordar a problemática 

social através de métodos e modelos, caso contrário, declara sua 

incompetência. Como se observa, esta caracterização assim colocada, oculta 

os componentes essenciais da “questão social”, onde, vista como 

problemáticas isoladas, como seqüelas, como fenômenos sociais 

fragmentados, evita que seja colocada em sua real dimensão e dinâmica 

macroscópica, o que impede sua crítica e possibilidade de resolução ampla183. 

Assim, compartilhamos com Lima e Rodríguez que: 

                                                   
 
182 Uma discussão sobre este conceito e sua incidência na profissão se encontra em Netto, 
1996a. (129-148). 
 
183 Ao declarar-se incompetente, o profissional remete a problemática social para outro colega 
qualificado que com seu conhecimento teórico e experiência ou perícia no uso de métodos ou 
modelos ‘resolverá’ a situação em questão. Se não acontece, assume uma postura agnóstica. 
Como sinalizou Lukács, apud. Netto “O agnosticismo social como forma de defesa de posições 
ideológica e irremissivelmente condenadas adquire, assim, um estatuto metodológico, que 
funciona inconscientemente” (Lukács, apud. Netto,1996a:137, cf. nota:142). 
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“A prática científica não pode ser objeto de aplicação de normas 
preestabelecidas (...) A prática cientifica somente se desenvolve quando 
posta em consonância com os processo sociais. Não existe uma 
explicação meramente metodológica para a investigação mas, ao invés, 
uma explicação política, uma vez que uma das condições de uma prática 
metodológica cientifica consiste em se permanecer inserido no confronto 
dos interesses sociais” (Lima e Rodríguez, 1980: 65). 

 

Em outra ordem de aspectos, destacamos que o artigo 25 alude, 

especificamente, a uma lei sobre “Assedio sexual no emprego e na docência”, 

situação que não acontece por igual com outras leis que se encontram na 

legislação do país no mesmo patamar que a sinalizada. Neste sentido, se deixa 

de perceber que outras leis do mesmo nível que essa poderiam, então, estar 

incorporadas ao código, como aquelas dedicadas à erradicação do trabalho 

infantil e a exploração sexual de crianças, a defesa dos direitos das pessoas 

idosas e contra a violência familiar e pela defesa da mulher, entre outras. 

Convenhamos que um código é a afirmação positiva das normas, valores e 

princípios de uma determinada classe, categoria ou grupo, assim também uma 

lei, qualquer que seja, representa uma afirmação positiva de um acordo 

coletivo dos ‘cidadãos’ de um determinado Estado (pensado em condições 

democráticas). É importante destacar que um código de ética profissional tem 

duas dimensões, de acordo com Barroco: “uma de princípios gerais referidos a 

valores, outra referente à operacionalização prática dos mesmos” (Barroco in: 

Bonetti et alii, 1996: 121). 

 

Com isto salientamos que o dever de cumprir a lei não corresponde a 

uma prática exclusiva de uma categoria, senão de toda a sociedade. Portanto, 

incorporar uma lei específica do país para seu acatamento e conhecimento 

como parte de um código profissional colide com a natureza real da construção 

de um código de acordo com as dimensões sinalizadas. Para superar esta 

situação, no mínimo deveria-se incorporar os valores que subjazem à lei 

específica, mas não explicitar a lei como um fato reconhecido de acatamento 

obrigatório para o conjunto da categoria, dado que a sociedade como um todo 

deve necessariamente responder e lutar por seu cumprimento e execução. 
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Neste sentido, o que se coloca como valor corresponde à defesa dos direitos 

humanos, civis, sociais e políticos, expressos na constituição política e nas leis 

conexas dentre outras. 

 

Este segundo capítulo aborda também a questão do “sigilo profissional e 

do erro profissional” (má práxis profissional). No que diz respeito ao sigilo 

profissional é concebido como um direito e um dever inerentes à profissão, 

considerado como princípio fundamental a ser cumprido irrestritamente pelos 

assistentes sociais. (art. 18,19,21) Excetuam-se casos particulares onde se 

revelará o estritamente necessário, sempre e quando se garanta o respeito aos 

direitos humanos do “sujeito de intervenção” (art.22) e seja em resguardo de 

sua integridade ou na defesa particular do próprio profissional em face a 

conflitos judiciais (art. 20,23,24). 

 

O referente ao processo do “erro profissional”, este é conceituado como 

“todo ato de negligencia pela ação, omissão ou má intervenção, da parte do 

assistente social, que tenha conseqüências negativas para o sujeito de 

intervenção, os beneficiários ou serviços sob sua responsabilidade” (art.30). 

Adverte-se sobre o fato de não cometer delitos contra a lei ou de colaborar 

para a sua ocorrência, o que acarretaria a penalidade mais severa de acordo 

com a lei de regulamentação profissional (art.31). 

 

Sobre ambos aspectos, consideramos oportuno salientar que tanto o 

sigilo profissional quanto o erro profissional deveriam compor um item à parte, 

devido às características peculiares que ambos contém. Formalmente isso 

facilitaria sua apreensão e compreensão, o que a nosso ver estimularia a 

possibilidade de investigar e analisar as condições em que ambos aspectos 

acontecem no cotidiano do exercício profissional, para o que se requer 

propostas de seguimento e avaliação que permitam captar as implicações 

éticas e políticas para o conjunto da categoria profissional. 
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Inerente a estes aspectos também se deve considerar as formas de 

relacionamento entre profissionais com os sujeitos de intervenção, que através 

do Código se descrevem, o que no nosso entender baliza o caráter que 

assume o sigilo e o erro profissional como requisições éticas, com as 

implicações morais e políticas que nela se atrelam. Uma caraterização do tipo 

de normas na relação a ser estabelecida com os usuários denominados como 

“sujeitos de intervenção” permite evidenciar a visão determinista que perpassa 

por ela, como se sinaliza neste artigo “Os assistentes sociais devem favorecer 

e apoiar toda medida tendente a melhorar a qualidade e o aceso dos sujeitos 

de intervenção nos diversos serviços profissionais em Serviço Social” (art.7). 

Temos clareza que o exercício profissional está inserido em um processo de 

trabalho, no qual é necessária a defesa das políticas e dos direitos sociais que 

garantem a possibilidade de brindar os serviços profissionais, isto abrange a 

institucionalidade vigente, a capacidade do Estado de exercer o controle e a 

negociação consensual ou coercitiva com as diversas classes sociais, portanto 

um serviço profissional remete além de seus peculiares objetivos, às 

implicações e finalidades múltiplas, notadamente societárias. 

 

Neste tipo de relacionamento também se observa a intenção de 

controle e de neutralidade da ação moral, sustentando uma visão 

pragmática e fragmentada do exercício profissional. Alguns exemplos neste 

sentido são os seguintes: Deve-se evitar formas de uso e abuso do poder e 

tráfico de influencias em beneficio próprio ou de terceiros ou para prejudicar a 

outras pessoas (art.11,16). Os profissionais devem rechaçar os assuntos em 

que se solicita sua participação se o sujeito de intervenção é um familiar com 

até terceiro grau de consangüinidade ou afinidade, até terceira geração, assim 

como quando se considere que se estão violando os princípios básicos da 

profissão, em todos os casos devem expressar as motivações de tal 

determinação (art: 14). Os profissionais devem manter respeito pela dignidade 

dos sujeitos de intervenção e evitar envolver-se intimamente em relações 

pessoais, sexuais, afetivas, espirituais, político-partidárias ou de caráter 

mercantil (art:26). Em nenhum caso os profissionais devem partilhar com os 
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sujeitos de intervenção seus problemas ou necessidades pessoais. Na situação 

que sejam conhecidos só farão os comentários mínimos indispensáveis (art: 

27). Como se observa, todos estes aspectos estão colocados em função da 

relação de controle e de neutralidade da ação moral entre o sujeito de 

intervenção e o profissional onde se expressa o interesse da categoria por 

delimitar as normas e deveres ético-morais, que sendo de caráter obrigatório, 

permitem uma forma de fragmentação e de afastamento dos interesses sócio-

políticos e culturais inscritos nas práticas cotidianas dos indivíduos sociais, 

derivando no que temos  sinalizado como o trato da “questão social” como 

sendo uma “questão moral” na sociedade capitalista. 

 

Alem disso, para com os usuários sujeitos de intervenção se ressalta o 

caráter centralizador e hierárquico da função profissional na relação de respeito 

a autoridade formal184, assumindo um caráter pragmatista na conclusão do 

processo social, quando se destaca que este brindará todo seu saber, 

compromisso, dedicação pessoal e lealdade, onde fica sob a responsabilidade 

do assistente social o processo social conduzido com o sujeito de intervenção 

(art:15) A responsabilidade profissional conclui em face ao sujeito de 

intervenção quando seja resolvido o motivo da sua participação e assim seja 

informado o usuário, ou quando ambas partes decidam suspender a relação 

profissional (art:17) A relação entre profissional e usuário se reveste de uma 

visão pragmática que de acordo com Sánchez Vásquez reduz o prático ao 

utilitário, de tal modo que “para o pragmatismo a verdade fica subordinada à 

utilidade, entendida esta como eficácia ou êxito da ação do homem, concebida 

esta última, por sua vez, como ação subjetiva, individual, e não como uma 

atividade material, objetiva, transformadora” (Sánchez, 1977: 213). Uma 

coincidência entre o pensamento neoliberal e o pragmatismo radica nesse 

                                                   
 
184 O valor da autoridade, que sendo critica e objetivamente assumido, deve ser situado em sua 
dimensão real na relação entre profissional e sujeito de intervenção, para evitar qualquer 
deturpação em comportamentos autoritários e lesivos aos direitos humanos. É sabido que 
numa sociedade de classes qualquer tipo de relação social perpassa por relações de poder e 
de autoridade. 
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sentido do útil. O real é verdadeiro pela utilidade, “a verdade fica subordinada a 

nossos interesses, ao interesse de cada um de nós” (idem: 212). 

 

Reforçando-se desta forma a importância do ‘sigilo profissional’ e de 

evitar o ‘erro profissional’ na intervenção, como deveres ético-morais dos 

assistentes sociais que direcionam o rumo da relação profissional/sujeito de 

intervenção em forma individual nos marcos do exercício profissional. O que 

baliza uma prática utilitarista dos valores e ainda que sob uma retórica da 

responsabilidade profissional, tende, contraditoriamente, a responsabilizar a 

cada indivíduo por sua própria “transformação”. Esta é uma postura implícita do 

ethos individualista burguês que subsume o ser social humano-genérico a uma 

“superação individual”, sempre no marco da ordem social vigente. O que muitas 

vezes subsume o profissional a uma atitude de se desresponsabilizar em face 

do usuário quando este não atinge mudança alguma. A ética e a moral social 

burguesa esvaziam qualquer possibilidade de ruptura social e de 

transformação individual e coletiva, dado que procura adaptar o potencial 

transformador da realidade à sua visão metafísica e imutável. A práxis ético-

moral, como capacidade livre, é esvaziada de conteúdo transformador e de 

objetividade crítica. Se inverte o princípio da liberdade pela alienação moral e 

naturaliza-se as relações sociais burguesas como sendo “precisamente assim”. 

 

O capitulo terceiro se denomina “Dos deveres dos assistentes sociais 

com sua categoria”. Neste se descrevem as formas de agir esperadas por cada 

um dos assistentes sociais em suas relações de trabalho com os outros 

colegas da categoria e, dos meios que dispõe para canalizar as denuncias ou 

infrações ao Código de Ética, baseado no fundamento da solidariedade 

profissional, respeito recíproco, sã concorrência e prudência (art.32,33,34,35). 

 

Salienta-se a responsabilidade do Assistente Social de concluir seu 

trabalho ou encaminhar adequadamente para outro profissional, quando de 

forma temporária ou definitiva precise deixar de exercer a profissão (art.36), 

respeitando aqueles clientes que estão com outros colegas (art.37). Consigna-
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se também a busca de relações de convivência pacífica entre colegas, 

respeitando direitos autorais de produções em equipe, e méritos alheios 

(art.38,39). Insiste-se na importância de não praticar a usura nem a 

concorrência desleal (art.40) evitando aproveitar-se de situações para obter 

benefícios pessoais ou para familiares até em terceiro grau de 

consangüinidade (art.41). 

 

O capítulo quarto se encarrega “Das responsabilidades nas relações de 

trabalho”, para o que se definem quatro artigos onde tacitamente se explicita o 

dever de cumprir “em estrito apego” com os princípios e normas do Código, 

seja em casos de conflitos entre interesses institucionais e dos sujeitos de 

intervenção (art.43), seja em casos de infração ou de exercício ilegal da 

profissão. Nestes casos se deve solicitar a intervenção do Conselho 

profissional, por meio de uma solicitação à fiscalização (art.42,44). Salientamos 

que neste capítulo volta-se a sinalizar no artigo 45 que é vedado ao assistente 

social servir-se da instituição para derivar clientela à sua consulta particular e 

obter vantagens pessoais, o qual reforça o referido no artigo 41 do capítulo III, 

com relação a este tipo de situações. 

 

O quinto capítulo está dedicado “As responsabilidades com o Conselho”, 

destacando-se os princípios de dignidade, responsabilidade, respeito, 

solidariedade e lealdade recíproca nas relações entre os profissionais e o 

Conselho (art.46). Salienta-se o compromisso de cumprir com as obrigações 

dadas pela lei, regulamentos e normas estabelecidos na corporação, em todas 

as situações que sejam requeridas o parecer de algum profissional, ou que se 

verifique o não cumprimento destes ou, das leis que regulam o exercício da 

profissão (art.47,48,49). 

 

Sumariamente nestes capítulos se percebe o caráter normativo do 

Código, que colide com uma práxis histórica e contraditória na vida social, as 

expressões do dever ser profissional minguam a possibilidade de crítica ao 

estabelecido, assim, conforme vimos apontando, se assume “um viés 
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controlador, normativo e, por que não dizer, inquestionável” (Sales, in: Bonetti 

et alii, 1996:112).  

 

Os capítulos sexto e sétimo tratam sobre os aspectos procedimentais e 

as penalidades respectivamente. No que tange aos procedimentos se 

descrevem as formas de encaminhamento das denuncias e os mecanismos 

respectivos para efetivá -las (art.50), destacando-se as atribuições e obrigações 

do Tribunal de Ética (art.51,53) para a procura de soluções conciliatórias 

(art.54) e/ou para prosseguir com o processo de tramitação, considerando os 

direitos que protegem os profissionais, enquanto objetos de investigação, e que 

são sinalizados tanto na lei constitutiva profissional, no código propriamente 

dito (art.52), como também em apego à Lei Geral da Administração Pública, 

tomada como recurso relativo ao que se determina no âmbito jurídico como o 

“devido processo administrativo” (art.52: inciso a), aos prazos para a execução 

das recomendações ou sanções (art.55,56) excetuando-se os casos que 

compete à Assembléia Geral de acordo com os artigos 81 e 82 do regulamento 

à lei constitutiva da profissão (art. 56,57). 

 

Com relação ao capítulo sétimo “Das penalidades”, estas são 

recomendadas pelo Tribunal de Ética, para o que deve abordar o processo de 

investigação, tomando em conta a norma violada e as circunstâncias pessoais 

dos implicados, entre outros aspectos sinalizados (art.58). Finalmente as 

penalidades são estabelecidas de acordo com o artigo 14 da Lei constitutiva e 

o artigo 26 do regulamento da lei (art.59), em resumo, as penalidades 

aplicáveis são: advertências de caráter verbal e/ou escrita, multas, a 

suspensão temporal e a expulsão definitiva da categoria. 

 

Para terminar com a descrição sumária dos principais aspectos do 

Código destacaremos que tanto o capítulo oitavo quanto o nono (ambos com 

artigos únicos) se referem às modificações e a vigência do Código 

respectivamente. O oitavo assinala que para efeitos de modificações, qualquer 

petição, seja parcial ou total, deve ser apresentado à diretiva do Conselho para 
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o seu posterior encaminhamento, no prazo de sessenta dias, ante a 

Assembléia Geral, que conhecerá sobre o assunto em forma exclusiva. Sinaliza 

também que corresponde a Diretiva tanto a difusão como a capacitação sobre 

aspectos referentes à reforma, assim como ao conhecimento do código vigente 

(Art.60). Finalmente o último capítulo (IX) trata sobre a vigência do código, com 

um artigo único, descreve que o atual Código não tem caráter retroativo. As 

denuncias em tramite serão conhecidas pelo código anterior, ainda que, 

segundo seja a situação poderá utilizar-se o atual naqueles artigos que 

beneficiem os profissionais (art.61). 

 

Temos assinalado as condições que demarcam o Código de Ética 

profissional dos Assistentes Sociais da Costa Rica. Com isto não pretendemos 

esgotar a temática, pelo contrário, conhecemos sua relevância e o caráter 

polêmico da nossa discussão. Entretanto, esperamos contribuir para abrir 

espaços às velhas e novas inquietações, demandas e dilemas que se colocam 

como desafios ético-morais e ídeo-políticos no campo profissional e na 

organização da categoria, com as conseqüências derivadas para o conjunto da 

sociedade costarricense, neste princípio de século. 

 

De acordo com nossa perspectiva de análise, se observa que os valores 

da democracia, da liberdade, da igualdade, da equidade e da justiça social não 

se refratam claramente no decorrer do Código. O caráter normativo do dever 

moral no documento impede que os valores se objetivem em toda suas 

possibilidades e alcances, ficando restritos ao âmbito jurídico-formal e abstrato, 

pelo que, a nosso ver, existe uma inconsistência entre estes valores postulados 

e os conteúdos operativos que concretizam a práxis moral e política dos 

assistentes sociais, dado que oculta o caráter contraditório da realidade social. 

Similares condições percorrem a conformação dos princípios estabelecidos, 

enquanto conciliam interesses antagônicos num plano metafísico. 

 

Por sua vez, a participação da categoria no processo de execução da 

normativa ética assume esta formalidade, sem questionar-se a legitimidade e 
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validez da mesma, isto é possível dado o caráter reificado em que se coloca a 

questão da ética tradicionalmente, que, produto dos costumes e da alienação 

moral se considera como ‘precisamente assim’ em sua fenomenalidade. 

 

“Nas formas de ser reificadas da sociedade capitalista madura, as 
esferas e dimensões da vida social são fragmentadas em 
‘compartimentos’ isolados e aparentemente ‘autônomos’, donde a idéia 
de que existe uma moral privada, outra pública; uma moral sexual, por 
exemplo, que se realiza de modos diferenciados, na vida privada e na 
pública. Mas essa aparência, expressão da alienação, não rompe 
totalmente com os vínculos e mediações reais; eles se (re)produzem de 
forma contraditória, operando-se um movimento de afirmação e negação 
da totalidade social, em todas suas esferas” (Barroco, 2001:36). 

 

Neste sentido, esta estrutura reificada da ética se defronta com o 

movimento da realidade, que implica a possibilidade e capacidade de reflexão 

ética no nível da categoria profissional com a finalidade de contrarrestar essa 

forma reificada e construir uma outra alternativa, diametralmente oposta ao seu 

caráter permanente, imutável e alienada. 

 

Em termos históricos, aqueles valores se estruturam em sua natureza 

estritamente social, onde são permeados pelas condições econômicas, sociais, 

políticas e culturais particulares de cada país e das diversas classes sociais, da 

inserção e origem de classe dos profissionais, da visão de mundo que os 

informam, de suas práticas sociais, onde também interferem elementos da 

subjetividade. Esta base ineliminável permite recriar e/ou reproduzir os 

significados e fundamentos desses e outros valores. Depende da concepção 

teórico-metodológica com que nos deparamos no processo de conhecimento 

que permitirá o desvelamento dos conteúdos objetivos e as formas que 

assumem os valores em determinados contextos e situações. Neste sentido, é 

preciso captar as mediações que permitam a elevação do abstrato ao 

concreto185 no que diz respeito a valores éticos e ídeo-políticos e suas 

                                                   
185 Considerando esta perspectiva metodológica Coutinho destaca a dupla dimensão que 
possui a elevação do abstrato ao concreto. “Por um lado, temos uma dimensão gnoseológica, 
referente ao nível maior ou menor de abstração conceitual no qual se situa o pesquisador para 
analisar o seu objeto; por outro, temos uma dimensão histórico-ontológica , que se refere ao 



www.ts.ucr.ac.cr 189 

implicações morais e políticas. Deste modo “A dinâmica complexa das 

mediações sociais faz com que os valores se desdobrem em múltiplos 

significados (...) Assim se coloca o caráter objetivo dos valores; eles sempre 

correspondem a necessidades e possibilidades sócio-históricas dos homens, 

em sua práxis” (Barroco, 2001:29). 

 

A dimensão ética da profissão se concebe desde esta perspectiva como 

sendo parte da processualidade social, não como uma esfera isolada, mas 

imbricada na totalidade social. Deste modo, os valores que a enformam, em 

determinados contextos históricos, devem propiciar a passagem do singular ao 

universal onde a categoria profissional saiba construir o campo de mediações. 

Neste campo de mediações se insere o Código de Ética profissional (dentre 

outros) como instrumento capaz de dar conta dos valores representativos da 

categoria numa conjuntura determinada. Ora, logicamente estes valores se 

estendem à sociedade como parte da prática profissional dos integrantes da 

categoria, demarcando-se sua projeção na processualidade social, onde se 

devem objetivar através do conteúdo operativo dado na normativa do próprio 

código. 

 
Neste sentido, o valor da democracia se converte em práticas de 

democratização, como exemplo a defesa de direitos sociais a partir de 

propostas de intervenção profissional e da defesa da institucionalidade dentre 

outras. A igualdade, a liberdade e a justiça também percorrem o mesmo 

caminho, deixam de ser valores formal-abstratos e se concretizam na práxis 

cotidiana, esta passagem condiciona também os princípios que se assumem 

no exercício profissional dado que não surgem, produtos de uma reflexão 

endógenos e deterministas, mas, produto de condições e situações concretas 

que refletem na categoria as demandas sociais produto das condições 

antagônicas da sociedade. Desta forma, a resistência em face dos processos 

de privatização neoliberal, poderia ser um exemplo de como esta adquire o 

                                                                                                                                                     
grau maior ou menor de complexificação (de concretização) da própria realidade objetiva com a 
qual o pesquisador se depara” (Coutinho, 1996:14). 
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patamar de princípio orientador, ante o caráter de um Estado que diz promover 

a ‘justiça social’. 

 

Daí que a expressão formal desses valores –tal e como se colocam na 

atualidade no Código de Ética profissional– deve propiciar, uma discussão do 

alcance e da intencionalidade política (explicitando os limites e contradições) 

que direciona socialmente o exercício profissional no horizonte cotidiano da 

intervenção, incluindo todos os campos do mercado de trabalho, e dando 

ênfase ao Estado como principal empregador de assistentes sociais da Costa 

Rica, para o que se requisita uma leitura atenta da realidade social e os 

caminhos contraditórios que assume a dinâmica societária. 

 

Para finalizar este percurso, é de nosso interesse salientar a recusa a 

qualquer intento de “reificar” os valores e princípios éticos. Antes, 

considerarmos oportuno reafirmar o compromisso com os valores da 

democracia, da liberdade, da igualdade e da justiça entendidos como valores 

construídos social e historicamente, e que, portanto, constituem valores 

centrais na nossa afirmação como indivíduos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A temática que vimos discutindo nesta dissertação, esta marcada pelas 

contradições da sociedade capitalista com um todo. Nosso interesse foi o de 

interpretar e explicitar as condições interpostas na dinâmica societária que se 

atrelam às dimensões da ética e da política na particularidade da Costa Rica, 

considerando sua interligação com a trajetória histórica da profissão Serviço 

Social. Após desenvolver esta dissertação, o eixo de nossa reflexão 

configurou-se centralmente a partir de duas categorias analíticas utilizadas, a 

saber: 

 

1. A estrutura sincrética da profissão, e, 

2. A reificação dos conteúdos ético-morais e ídeo-políticos. 

 

Estas duas categorias, como vimos demonstrando, estão presentes 

como produto histórico na conformação e organização profissional dos 

Assistentes Sociais. Explicitou-se como o sincretismo é um elemento 

constitutivo do Serviço Social, quer dizer, está presente desde sua gênese 

profissional, que para nosso estudo, no desenvolvimento histórico do país e da 

profissão evidencia uma forte tendência a reificação dos conteúdos ético-

morais e ídeo-políticos. 

 

Ambas são tanto resultado das relações sociais contraditórias, da lógica 

do sistema capitalista no que tange a sua constituição e reprodução sócio-

cultural macroscópica, que se expressa através das mediações sociais efetivas 

na situação da Costa Rica no seu processo histórico quanto das características 

particulares da profissão que perpassa pela origem e inserção de classe dos 

primeiros assistentes sociais, de seus valores e costumes, da formação 

educacional e qualificação técnico-profissional, da concepção de profissão e do 

sistema de saber em que se ancoram, de suas formas de inserir-se no mercado 
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de trabalho, e nas instituições, da interpretação do contexto histórico que 

vivenciam, do projeto de sociedade que impulsionam e compartilham com uma 

determinada classe social. Donde na própria dinâmica da ordem burguesa no 

contexto das lutas de classes se encontram sujeitas a seus antagonismos os 

quais, no processo histórico até nossos dias, se reforçam e se reproduzem 

contraditoriamente. Enfim, estamos dando conta de um processo que, desde 

nossa perspectiva, interpretamos como uma contradição latente na profissão, 

mas não exclusiva dela, dado que abrange o marco do sistema do capital. 

 

Assim, ambas categorias analíticas nos permitiram interpretar a 

influência direta das diversas matrizes do pensamento na constituição de uma 

ética tradicional onde predomina uma arquitetura baseada na normatividade e 

na racionalidade técnico-instrumental, com fundamento em valores tanto 

abstratos e moralistas quanto pragmático-utilitaristas e valores fragmentadores 

da realidade, que incidem profundamente na direção social da profissão, 

esvaziada de mediações em face da sociedade. Para o nosso interesse, no 

caso do Serviço Social, este caráter é histórico e remete às condições objetivas 

e subjetivas no processo de conformação dos valores e princípios ídeo-

políticos e ético-morais. 

 

Mas como se expressa a direção social deste processo na atualidade 

das relações sociais burguesas, na organização da categoria e no exercício 

profissional? Com base nos elementos levantados sobre as dimensões da ética 

e da política, produto das condições históricas sinalizadas, onde enfatizamos o 

caráter reificado dos conteúdos ético-morais e ídeo-políticos e o sincretismo 

que se apresenta na realidade convergindo na diversidade dos fundamentos 

que os sustentam, podemos inferir de nossa análise, que a mera 

intencionalidade ídeo-política e ético-moral dos agentes profissionais não 

rompe com aquele caráter sócio-histórico que caracteriza a profissão desde 

sua gênese e natureza. Mostrando que esta, por suas características sócio-

históricas, se mantém funcional aos interesses do projeto societário do capital; 

ainda que não seja prerrogativa exclusiva do Serviço Social. 
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Esta funcionalidade é claramente constitutiva do Código de Ética 

profissional do Serviço Social costarricense, que como vimos, reflete os valores 

presentes na diversidade de visões de mundo ídeo-políticas e ético-morais, 

com fortes traços conservadores – neotomistas, positivistas e liberal-

corporativos,– presentes como parte da dinâmica constitutiva da sociedade 

burguesa. Convenhamos que desde esta perspectiva, as dimensões da ética e 

da política são consideradas em seu aspecto formal/abstrato e condicionadas 

para o “dever ser” do exercício profissional, o que evidencia uma direção social 

transclassista (por cima dos interesses das diferentes classes sociais em forma 

a-histórica e metafísica) no campo da práxis política e moral condizente com a 

manutenção das balizas da sociedade burguesa. 

 

Observou-se no transcurso desta dissertação, como na lógica burguesa 

constitutiva da modernização capitalista186 podem convergir diversas matrizes e 

vertentes teóricas e ídeo-políticas que vão se integrando no acervo profissional. 

Para compreender esta vinculação, no que diz respeito aos princípios 

filosóficos, orientação ídeo-política e mecanismos de implementação, 

analisamos a profissão Serviço Social como uma estrutura sincrética submetida 

a uma condição de subalternidade teórico-cultural na divisão social e técnica do 

trabalho, sustentando e reproduzindo as formas de sociabilidade tecidas 

historicamente nessa lógica burguesa (com seu ethos burguês). Como vimos, o 

sistema político costarricense, tradicional e historicamente, se constrói a partir 

da democracia liberal-burguesa, atravessa desde os indivíduos singulares até 

as formas coletivas de organização. Este processo, em grande parte, se 

legitima através das intenções sócio-políticas e implicações ético-morais das 

corporações profissionais, que subsumidas nessa visão ética e política 

tradicional, tendem a reproduzi-la, por diversos mecanismos, não sem conflitos 

e contradições. 

                                                   
 
186 Processo de múltiplas determinações e variáveis de acordo com as condições particulares 
de cada país, tanto dos chamados centrais quanto dos periféricos. Porém, destacamos, no 
nosso caso, a realidade da Costa Rica como parte de sua inserção na divisão internacional do 
trabalho em forma de país periférico com relação aos países centrais. 
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Nessa dinâmica, ante a ausência de um projeto profissional explicitado, 

predomina uma direção social que contribui com a reprodução dos valores 

intrínsecos à ordem burguesa, pois não visa, na práxis sócio-histórica, uma 

possibilidade de superação das condições fundantes das relações sociais 

capitalistas, como uma clara expressão da crise dos projetos macro-societários. 

Deve-se advertir que em muitos aspectos a procura de outras possibilidades 

societárias tem levado os profissionais a reatualizarem fórmulas embasadas na 

crítica anticapitalista, que deriva no que Lukács denominou como 

anticapitalismo romântico e/ou em posturas carregadas de irracionalismo. 

 

Na perspectiva teórica assumida esperamos ter demonstrado como esta 

ética tradicional não é mais que a forma aparente fenomênica de uma crítica 

eticista anticapitalista, mas, uma pseudocrítica, posto que, se ampara sob o 

fundamento da positividade dos princípios como o “bem comum, a dignidade e 

autodeterminação da pessoa” dentre outros, que incorporam valores como a 

liberdade, igualdade, equidade e justiça social de forma imutável e metafísica. 

O reformismo do sistema capitalista se justifica e moraliza através dessa 

pseudocrítica. Neste sentido se expressam dois níveis de realização da 

reificação, de um lado, nas relações sociais moralizadas que controlam a 

existência dos indivíduos sociais tomados em sua genericidade humana como 

coisas, e de outro, como parte dos valores e princípios ético-morais que o 

próprio indivíduo singular assume na sua atuação adequada ao dever moral, 

que supostamente o eleva a essa universalidade coisificada. Ainda assim, com 

esta situação das relações sociais reificadas, é possível a criação de 

alternativas de escolha. Como sinaliza Barroco: 

 

“a valoração das coisas e das ações só se torna possibilidade concreta 
na medida em que foram criadas alternativas de escolha. Essa 
capacidade de criar valor, alternativas e escolhas é o núcleo fundante da 
liberdade que só existe para e pelo homem, ou seja, ela é uma 
capacidade humana e é a partir dessa capacidade que se torna possível 
a ação ética. A liberdade como capacidade humana é, portanto, o 
fundamento da ética” (Barroco, 2000:54). 
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Desta forma, a negação dos desafios sócio-políticos e das implicações 

ético-morais para o conjunto dos profissionais estabelece uma relação entre 

“intervenção social, dever ser e dever moral” que, como vimos, reifica os 

valores, princípios e normas ético-morais, desvinculando-os das relações de 

poder presente na sociedade e na intervenção profissional, ou seja ocultando a 

práxis política da profissão. Isto traz para o Serviço Social uma série de dilemas 

e implicações de diversa ordem, dado o caráter funcional e o papel sócio-

histórico que tem cumprido na dinâmica societária costarricense. Essa negação 

favorece a conformação de um profissional despolitizado, burocratizado e 

reprodutor das relações sociais contraditórias e dos antagonismos entre as 

classes em presença, que fundamenta uma prática utilitarista dos valores e 

responsabiliza a cada indivíduo por seu próprio “melhoramento ou 

transformação” cotidiana, o que muitas vezes subsume o profissional a uma 

atitude de se desresponsabilizar em face do usuário quando este não atinge 

mudança alguma, culpabilizando o indivíduo e incidindo na psicologização e na 

moralização das refrações da “questão social”. Velha armadilha que permeia as 

práticas sociais, e para a qual devemos chamar a atenção, para evitar sua 

reatualização no exercício profissional. 

 

Assim, o fato de aceitar valores e princípios reificados (formal-abstratos, 

metafísicos, transclassistas) de forma individual como sendo indispensáveis e 

necessários para a convivência da coletividade, como vínculo com a 

universalidade do gênero humano, expressam, por uma parte, a visão 

dicotômica entre indivíduo e sociedade, e por outra, o caráter negativo deles. 

Este processo encontra uma via de explicação no próprio ser social. De acordo 

com Barroco consideramos que, 

 

“O indivíduo social é ao mesmo tempo, enquanto portador do ser social, 
um ser genérico e uma expressão singular. A (re)produção da totalidade 
social se faz de tal modo que o indivíduo reproduza a si mesmo, como 
singularidade e genericidade. (...) Este processo é movido por 
mediações que operam tanto no sentido de afirmação das capacidades 
essenciais do ser social, quanto no de sua negação. Disso decorre a 
dinâmica da história, evidenciando um desenvolvimento desigual, 
extensiva e intensivamente, o que significa afirmar que as objetivações 
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humano-genéricas não são apropriadas por todos os indivíduos, 
em toda a história e, em cada momento específico, nas diversas 
esferas” (Barroco, 2001: 32). (o destaque negrito e itálico é nosso). 

 

Na configuração de uma “idiossincrasia profissional” que rompa com a 

tradicional, deve se ter presente três determinações do ser social que lhe 

permitam reproduzir essa totalidade: posicionar-se como trabalhador 

assalariado, assumir a intervenção profissional imersa no confronto das lutas e 

antagonismos entre as classes e defender a concepção de uma perspectiva 

crítica do/no exercício profissional atrelada a uma ética fundamentada na 

liberdade, que lhe permita criar novas possibilidades e alternativas de escolhas 

livres tanto individualmente quanto coletivamente. 

 

Em face da categoria dos assistentes sociais, parece-nos pertinente 

reafirmar esta interpretação, dado o caráter contraditório da vida social e das 

diversas possibilidades humanas de afirmação e de negação que nela se 

criam. A categoria profissional, como sujeito coletivo, continua imersa em 

velhas e novas problemáticas, que determinam as suas formas históricas de 

organizar-se para enfrentar os desafios societários demandados. Tais 

situações contribuem para legitimá-la ou não, efetivamente, frente à sociedade. 

Lembre-se que a historia humana é o resultado concreto das ações humanas 

(Lukács, 1979). 

 

Neste patamar, pensamos a construção histórica, no capitalismo, dos 

projetos profissionais, como projetos que permitem uma mediação entre as 

demandas das classes subalternas, da sociedade civil, do Estado e do 

mercado e as respostas que as profissões produzem para criar novas 

possibilidades de sociabilização do ser social tomado em sua genericidade. 

Esta possibilidade de superação, da ultrapassagem do singular à genericidade 

humana é uma processualidade histórica, produzida nas condições 

contraditórias da cotidianidade da vida humana, e nas condições do ser social 

de refleti-las, portanto não existe como finalidade última, nem muito menos 

como fim da história ou como pensamento único. Portanto, nos posicionamos 
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contra qualquer tipo de absolutismo ídeo-político e ético-moral, afirmando o 

processo da construção da vida social a partir do trabalho em condições de 

projetar novas formas de sociabilidade, no qual a capacidade de emancipação 

do ser social predomine na criação e recriação da sociedade. A profissão tem 

muitos desafios a ultrapassar. As classes subalternas não esperam a profissão, 

elas estão sempre na procura de atingir no dia-a-dia sua sobrevivência, e 

lutam, ainda que como a velha toupeira, por uma ampla democratização da 

vida, onde a riqueza produzida socialmente seja por elas reapropriada, de 

modo que se constitua na base da satisfação das suas necessidades. 
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